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Slovo starosty 
Vážení spoluobčané, letní

prázdniny se blíží ke svému
konci, v pondělí děti opět zased-
nou do školních lavic, minulostí
pro ně bude čas klidného odpo-
činku a radostných her, zpřísní
se jim denní režim a opět nasta-
nou povinnosti. Poslední srp-

nové týdny nám přinesly více oblaků a deště, než
tepla a slunečních paprsků, toto počasí však potě-
šilo houbaře, kteří mohli plně uspokojit svoji vášeň
v lesích nezvykle plných hřibů, kozáků a dalších
jedlých hub. Dění ve městě bylo v období letních
měsíců velmi pestré a živé, nejen díky pořádání
celé řady sportovních a kulturních akcí, ale i inves-
tiční činnosti města, obnově a rekonstrukci veřej-
ného majetku.  

postava evrop-
ských dějin,
manželka cí-
saře Napoleona
Bonaparte, od je-
jíhož úmrtí letos
uplynulo přesně 200
let, přiblížila návštěvní-
kům život tehdejší civilní
aristokracie. Diváci ji mohli spatřit při slavnostním za-
hájení výstavy vín, předání císařského orla jednotce
Dragounů nebo na odpoledním pikniku. Vrcholem ci-
vilní části Napoleonských her pak byl historický bál
v Historickém sále zámku. Návštěvníci tohoto bálu,
který byl pro veřejnost volně přístupný, tak mohli spat-
řit, vedle císařovny Josefíny a jejího doprovodu, dámy
v krásných šatech a vojáky v nazdobených uniformách
a to jak při tanci, tak i při volné zábavě. Nejen histo-
rický bál, ale i celý den pak byl zakončen večerním
multimediálním představením „Císařovna Josefína“.

Bohatá programová nabídka s atraktivními
prvky a příjemné počasí přilákalo v sobotu
16. srpna 2014 do areálu zámku tisíce náv-

štěvníků. Jako tradičně se v tomto termínu konaly
Napoleonské hry, které připravil Zámek Slav-
kov – Austerlitz ve spolupráci s Jezdeckým klu-
bem Acaballado. 

Napoleonské hry byly zahájeny v 10 hodin ná-
stupem účastníků v historických uniformách a vý-
střelem z čtyřliberního děla. Během dopoledne
mohli návštěvníci zhlédnout vojenskou módní
přehlídku nebo ukázku výcviku vojáků. Dvakrát
během dne vystoupila skupina Clawed Forehead. 

V odpoledních hodinách byl připraven komen-
tovaný výcvik jezdectva a bitevní ukázka věno-
vaná tentokrát jednomu z nejvýznamnějších
generálů napoleonských válek, generálu Jeanu
Rappovi.

Hlavní postavou letošních Napoleonských her
ale nebyli vojáci v historických uniformách či ge-
nerálové, ale císařovna Josefína. Tato významná

Napoleonské hry 2014

Císařovna Josefína

Foto: 2x I. Ryšavý



(Dokončení ze str. 1)
Krásný ohňostroj s působivou
videoprojekcí přímo na průčelí
zámku ocenilo několik tisíc při-
hlížejících bouřlivým potleskem. 

Vedle hlavní programové části
byl pro návštěvníky připraven
i bohatý doprovodný program.
Zejména 11. ročník Mezinárodní
výstavy vín Grand Prix Auster-
litz 2014, který tradičně připra-
vuje Moravská banka vín,
přilákal na nádvoří zámku
spoustu milovníků vína. Výstava
byla slavnostně zahájena v pravé
poledne hromadnou sabráží
z koní a za účasti císařovny Jo-
sefíny. 

V zámeckém parku byl při-
praven tradiční řemeslný jar-
mark s bohatou nabídkou
nejrůznějších výrobků, dárko-
vých předmětů a občerstvení,
a v zámku samotném pak kostý-
mované prohlídky s napoleon-
skou tematikou pořádané ve
spolupráci s občanským sdruže-
ním Per Vobis. 

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Foto: V. KohoutkováFoto: V. Kohoutková

Foto: T. Kučera Foto: T. Kučera

Foto: T. Kučera

Foto: T. Kučera

Foto: I. Ryšavý

Foto: I. Ryšavý Foto: I. Ryšavý

Foto: I. Ryšavý Foto: I. Ryšavý

Napoleonské hry 2014
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

Kulturní akce
V polovině srpna se konal další ročník Napo-

leonských her 2014, o jehož průběhu včetně
celé řady doprovodných akcí (výstava vín, pivní
slavnosti) je psáno organizátory na jiném místě
tohoto čísla SZ. Zde bych se chtěl přesto krátce
pozastavit u novinky, která byla do letošního
programu začleněna, a to koncertu komorního
orchestru Musica Nova, který se uskutečnil
v neděli 17. srpna v nádherných prostorách hř-
bitovní kaple sv. Jana Křtitele. Myšlenkou
uspořádání tohoto benefičního koncertu bylo
uctít padlé vojáky během krvavé bitvy, která se
na slavkovském bojišti odehrála 2. prosince
1805 a spolu s nimi i místní civilní obyvatele,
kteří ji taktéž nepřežili nebo se z jejích dopadů
vzpamatovávali několik dalších let. Současné
mezinárodní události nás však přiměly k myš-
lence uctít tímto koncertem taktéž všechny,
kteří ztratili své životy během 1. světové války,
jejíž 100. výročí vzniku si v současné době při-
pomínáme, stejně jako oběti současných váleč-
ných konfliktů na Blízkém východě a na
Ukrajině. Nádherná hudba v překrásných pro-
storách kaple byla pro všechny přítomné jedi-
nečným zážitkem a pohlazením na duši. Škoda
jen, že posluchačů nepřišlo více. Výtěžek z dob-
rovolného vstupné ve výši 1243 Kč byl věnován
ve prospěch pozůstalým po našich vojácích,
kteří v červenci zemřeli při plnění služebních
povinností v misi v Afghanistánu.

Zastupitelstvo města
V pondělí 18. srpna se uskutečnilo 16. mi-

mořádné zasedání ZM, které vzhledem k avi-
zované početné účasti občanů, jichž se dotýká
problematika související s výstavbou „Obyt-
ného komplexu Kounicův dvůr“, který chce vy-
stavět soukromý investor na jeho pozemcích
mezi ulicemi Příční a Pod Oborou, bylo výji-
mečně přeloženo do malého sálu Společen-
ského centra Bonaparte. Po velmi živé diskusi

všech zúčastněných bylo v souladu s návrhem
RM odsouhlasení plánovací smlouvy na rekon-
strukci městských inženýrských sítí (komuni-
kací, chodníků), výstavbu parkovacích stání
a nezbytnou úpravu dalšího veřejného prostran-
ství na náklady investora odloženo. ZM sou-
časně uložilo RM aktualizovat analýzu dopadů
bytové výstavby na infrastrukturu a služby
města s tím, že nejpozději do 15. září bude svo-
láno veřejné jednání k výsledkům této analýzy.

Dalším významným bodem zasedání bylo pra-
videlné projednávání aktualizované koncepce
školství na období 2012–2016, která je strategic-
kým dokumentem stanovujícím základní směry
rozvoje v oblasti předškolního, základního a zá-
jmového vzdělávání a školního stravování. V ob-
lasti mateřského školství je třeba upozornit na
přetrvávající převis poptávky o umístění dětí do
MŠ Zvídálek. I v této souvislosti ZM odsouhla-
silo podání projektového záměru na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) ře-
šící rozvoj kapacity mateřských škol formou pří-
stavby ke stávající budově MŠ na Koláčkově
náměstí o jednu třídu (28 dětí).

V oblasti základního školství je situace o po-
znání příznivější. Na ZŠ Komenského je při
celkové kapacitě 840 žáků pro školní rok
2014/2015 předpokládaný počet 522 žáků
(naplněnost 62,15%). Na ZŠ Tyršova to je při
kapacitě 370 žáků předpokládaný počet 325
žáků (naplněnost 87,85%). Z uvedených čísel
je patrná rezerva 363 žáků do celkové stano-
vené kapacity ZŠ ve městě (naplněnost 70 %).
ZM přesto odsouhlasilo podání projektového
záměru na MŠMT řešící rozvoj kapacity zá-
kladních škol formou přístavby ke stávající bu-
dově ZŠ Tyršova o čtyři třídy (odborné
učebny). Pro úplnost je třeba uvést, že Základní
uměleckou školu Františka France v oborech
hudebním, tanečním a výtvarném navštěvuje
celkem 542 a Dům dětí a mládeže prostřednic-
tvím 50 kroužků celkem 909 přihlášených (167
předškoláků, 573 školáků a 169 dospělých).

V průběhu jednání byla projednána i infor-
mativní zpráva o záměru oprav místních komu-
nikací. Po výrazné úspoře na ceně získané
v rámci veřejné obchodní soutěže bude v nej-
bližších dnech nákladem 2 960 000 Kč realizo-
vána kompletní rekonstrukce komunikací
a veřejných ploch v ulici Slovanská (v úseku
ul. Dvořákova a Havlíčkova). Dokončena byla
již rekonstrukce chodníku před Domovem mlá-
deže při ISŠ na ulici Tyršova (183 000 Kč)
a oprava povrchů silnice v ulicích Čapkova,
Mánesova, Tylova (325 000 Kč). V současné
době se realizuje také rekonstrukce ulice Lo-
mená (1 513 000 Kč) a oprava povrchu Pod Vi-
nohrady v úseku od ulice Tyršova po novou
výstavbu v této lokalitě (315 000 Kč). 

Vzhledem k pokročilému času a značně ne-
dostatečným světelným podmínkám (mini-
mální vnitřní světlo) bylo jednání ZM ve 22.30
hodin přerušeno a pokračovalo již tradičně
v zasedací místnosti Městského úřadu ve Slav-
kově u Brna ve středu 20. srpna dalšími 17
body (z celkového počtu 31).

Zde došlo mimo jiné ke schválení Memo-
randa o vzájemné spolupráci při přípravě Zpra-
cování a naplňování Integrované strategie
rozvoje Brněnské metropolitní oblasti se statu-
tárním městem Brnem a městy Šlapanice,
Kuřim, Rosice, Židlochovice a Slavkov u Brna.
Základní spolupráce bude směřována na pří-
pravu společných dokumentů a projektů na
programové období 2014–2020, zejména při
využití integrovaných nástrojů rozvoje území,
mezi které patří integrované teritoriální inves-
tice, a také s ohledem na projekt SMO ČR
k rozvoji meziobecní spolupráce. Tyto aktivity
budou realizovány na území Brněnské metro-
politní oblasti (Brno a funkční území). 

Vážení spoluobčané, přeji vám krásný a po-
hodový poslední prázdninový víkend, slunečný
konec léta a klidný vstup do podzimního ob-
dobí.

Ing. Ivan Charvát, starosta města 

Cena města pro pana Vratislava Malého
kov u Brna za jeho dlouholetý významný
přínos při rozvoji partnerských vztahů Slav-
kova u Brna s francouzským městem Darney
a dlouhodobou podporu činností a aktivit
slavkovských dobrovolných hasičů. 

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Zastupitelstvo města dne 20. srpna na
svém 16. mimořádném zasedání udělilo
Cenu města a medaili města panu Vrati-
slavu Malému, předsedovi francouzské
sekce Komise rady města pro zahraniční
vztahy a starostovi Hasičského sboru Slav-

Seznam laureátů Ceny města Slavkova u Brna
Jaromír Seifert (2005), zastupiteli města za jeho osobní podíl

a nasazení při vybudování židovské expozice,

Eva Cupáková (2007), bývalé ředitelce Základní umělecké školy
Františka France za dlouhodobý významný přínos k rozvoji
uměleckého školství a kulturního života ve městě, 

Mgr. Jaromír Pytela (2008), řediteli ZŠ Komenského při příleži-
tosti ukončení funkce a odchodu do důchodu za dlouhodobý
významný přínos k rozvoji základního školství ve městě,

André Poirot (2010), iniciátorovi partnerství města Slavkov
u Brna a Darney za dlouhodobý rozvoj spolupráce našich
měst, udržování historického významu Darney pro českou
státnost a uchovávání pamětí československých dobrovolníků
a vojáků z první světové války,

Jednotce Sboru dobrovolných hasičů Slavkov u Brna (2010), za
aktivní přístup, osobní nasazení a obětavost při řešení mimo-
řádných havarijních událostí v důsledku záplav ve městě,

prap. Pavel Vach a pprap. Jakub Piňos (2011), příslušníci Obvod-
ního oddělení Policie ČR ve Slavkově u Brna za záchranu ži-
vota ženy s dítětem z ledové vody retenční nádrže před
velkým rybníkem po autohavárii na obchvatu města I/50,

Vratislav Malý (2014), starostovi Hasičského sboru Slavkov
u Brna a místopředsedovi Komise pro zahraniční vztahy za
dlouhodobé zásluhy o činnost slavkovských dobrovolných ha-
sičů a za dlouhodobý významný přínos k rozvoji partnerských
vztahů města s francouzským Darney.Zleva Vratislav Malý, Ivan Charvát, Marie Chatardová, André Poirot a Bernard Chatard Foto: archiv MÚ
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

85. řádná schůze RM – 16. 7. 2014
24. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést

stvabu na pozemku města parc. č. 759 a 775/9 v k.ú. Slav-
kov u Brna, která zakládá právo stavebníka Dany Blahut-
kové a Jaroslava Blahutky k připojení sjezdu na
komunikaci ul. Špitálská, u RD č.p. 75.

25. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města parc. č. 2030 v k.ú. Slavkov
u Brna, která zakládá právo stavebníka Markéty Kocma-
nové k provedení sjezdu z místní komunikace a novou
zpevněnou plochu v ulici Bučovická před RD č.p. 339.

26. RM souhlasí s hostováním a s umístěním atrakcí
Národní kolotočové společnosti provozovatele Vlastislava
Schulze v aleji ulice Kounicova ve Slavkově u Brna při
Dnech Slavkova a Svatourbanských hodech v roce 2015.

27. RM neschvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o sdružených službách dodávky plynu č. se společností
Energie2 a.s.

28. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společ-
ností QCM, s.r.o., za účelem administrace nadlimitní ve-
řejné zakázky na dodávku zemního plynu dle zákona
č. 137/2006 o veřejných zakázkách za cenu 47 000 Kč.

29. RM odkládá zrušení regulačního plánu Zóna Koláč-
kovo náměstí ve Slavkově u Brna.

30. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo – Zahradní
a krajinářská tvorba, spol. s r.o., na zajištění autorského
dozoru v rámci dotační akce: „Obnova historických alejí –
Slavkov u Brna“ v ceně 126 687 Kč včetně DPH a na za-
jištění autorského dozoru v rámci dotační akce: „Obnova
komplexu zámeckého parku a historických alejí – Slavkov
u Brna“ v ceně 176 297 Kč včetně DPH.

31. RM bere na vědomí zápis jednání komise rady
města pro životní prostředí a ukládá odboru ŽP prověřit
možnost provedení přírodovědného průzkumu Agenturou
ochrany přírody a krajiny s cílem vyhodnotit zda daná lo-
kalita mokřadu (Třinácti jezer) si vyžaduje zvláštní ochranu
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

32. RM odkládá doplňující informace ke koncepci školství.
33. RM ukládá odboru IR projednat záměr rozšíření ka-

pacity mateřské školy v komisi pro rozvoj města.
34. RM ukládá odboru KT činit právní kroky vedoucí

k ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a úhradě
služeb spojených s jejich užíváním uzavřené s nájemcem
Lenkou Slezákovou ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 3.
2014. RM dále ukládá zveřejnit záměr pronájmu prostor
sloužících k podnikání nacházejících se v 1. nadzemním
podlaží budovy č. p. 126, a to: restaurace se salonkem, ku-
chyně s přilehlými sklady, sociální zařízení pro zaměst-
nance, sociální zařízení pro hosty, prostory šatny ve foyer
a společných prostor.

35. RM ruší své usnesení č. 1172/83/RM/2014 z 83.
schůze ze dne 4. 6. 2014 a schvaluje uzavření nájemní
smlouvy na nebytové prostory I. podzemního podlaží (sport-
bar, sportoviště a související prostory) s nájemcem Filipem
Višňou za nájemné 45 000 Kč+DPH + úhradu služeb. Zálohy
na spotřebu energií jsou stanoveny na 8000 Kč/měsíc.

36. RM vrací scénář k akci Napoleonské hry 2014 k do-
pracování.

37. RM schvaluje vyřazení majetku příspěvkové orga-
nizace ZS-A dle předloženého soupisu z vyřazovacího pro-
tokolu.

38. RM souhlasí s umístěním vitríny před ZŠ Komen-
ského v souladu s důvodovou zprávou.

39. RM souhlasí s uvolněním finančních prostředků na
zabezpečení vstupů do školní budovy.

40. RM bere na vědomí zprávu o ukončení projektu
„Školní přírodní zahrada“ v ZŠ Komenského“.

41. RM ukládá odboru IR projednat návrh smlouvy
o spolupráci a budoucím majetkoprávním vypořádáním se
společností SKR stav ve věci projektu obytného komplexu
„Kounicův dvůr“ v komisi pro rozvoj města.

42. RM bere na vědomí analýzu hospodaření ZS-A.
43. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení na-

bídek na akci: „3. Aktualizace územně analytických pod-
kladů ORP Slavkov u Brna“ rozhoduje, že nejvhodnější
nabídkou je nabídka předložená uchazečem Urbanistické
středisko Brno, spol. s r.o., a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo za cenu 151 250 Kč vč. DPH.

1. RM bere na vědomí komentář k tabulkám ZS-A.
2. RM bere na vědomí Využití dotace z FMP Rosenburg.
3. RM souhlasí s částečnou změnou účelových pro-

středků z rozpočtu města a doporučuje ZM tuto změnu
přijmout. RM dále schvaluje použití rezervního fondu na
DDHM ZŠ Komenského ve výši v souladu s důvodovou
zprávou.

4. RM doporučuje ZM schválit následující rozpočtová
opatření: č. 35 - Dotace MPZ, č. 36 - Činnost lesního hos-
podáře, č. 37 - Dotace ZŠ Komenského - Vzájemně si po-
máháme vzdělávat se, č. 38 - Zvýšení základního kapitálu
VaK, č. 39 - Příspěvek SMO, č. 40 - Dotace - Podpora slu-
žeb a dobudování informačního systému ZS-A, č. 41 -
Změna účelu příspěvku ZŠ Komenského.

5. RM doporučuje ZM souhlasit s rozdělením spolu-
vlastnictví pro LV 391 v k.ú. Velešovice a uzavřít dohodu
o zrušení podílového spoluvlastnictví a vypořádání podí-
lového spoluvlastnictví s obcí Velešovice.

6. RM doporučuje ZM schválit předloženou budoucí
smlouvu o uzavření darovací smlouvy mezi společností
Market Invest CZ s.r.o., na základě které město bezúplatně
nabude do svého vlastnictví dvě části pozemku parc.
č. 2719/21 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové
výměře cca 281,9 m2 dle přiloženého situačního plánu.

7. RM doporučuje ZM schválit směnu jižní části po-
zemku parc. č. 4213 ve vlastnictví města o celkové výměře
cca 330 m2 za severní část pozemku parc. č. 4212 ve vlast-
nictví pana Červinky o celkové výměře cca 305 m2, oba
orná půda v k.ú. Slavkov u Brna s finančním doplatkem
ve výši 367 500 Kč. Náklady spojené se směnou uhradí
žadatel před podpisem smlouvy.

8. RM konstatuje, že město nemá žádný právní vztah
týkající se poz. p.č. 4245 s panem Pavlem Čáslavou ani
Stavební společností Čáslava, s.r.o., a proto nedoporučuje
ZM s odkazem na minulá usnesení jednat se společností
Stavební společnost Čáslava s.r.o., o dořešení právního
vztahu k pozemku parc. č. 4245 v k.ú. Slavkov u Brna pro
umožnění realizace stavebního záměru „Obytný soubor
Slavkov – Zlatá Hora“.

9. RM doporučuje ZM souhlasit s účastí v elektronické
dražbě (i s jejími podmínkami), které se týkají pozemků
parc. č. 5001, 5013 a 5014 orná půda v k.ú Slavkov u Brna
o celkové výměře 2256 m2.

10. RM nesouhlasí s realizací a provozem studny na fot-
balovém stadionu financovaným pouze z rozpočtu města
Slavkov u Brna.

11. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na poze-
mek parc. č. 2579/4 zahrada o výměře 702 m2 s panem
Přemkem Florianem s ročním pachtovným ve výši
982,80 Kč. 

12. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní
Ing. arch. Leonou Tupou na část pozemku parc. č. 2578/4
o celkové výměře 74 m2, která je v návrhu geometrického
plánu označena jako parcela č. 2578/7 za cenu ročního
nájemného 104 Kč.

13. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke stávající ná-
jemní smlouvě ze dne 11. 6. 2012 se společností Rostěnice
a. s., kterým se celkové roční nájemné zvýší na
159 450 Kč.

14. RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní
smlouvě ze dne 13. 1.2 006 se společností Agria a.s., tý-
kající se změny předmětu nájmu – snížení o dva pozemky
parc. č. 978/11 o výměře 662 m2 a parc. č. 1088/162 o vý-
měře 24 m2 v k.ú. Hodějice a odpovídajícího snížení roč-
ního nájemného o 138 Kč na 45 473 Kč.

15. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene s E.ON Distribuce, a.s., na pozemku parc.
č. 3188/2 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slav-
kov, kabel NN Stackeová parc. č. 1483/5“).

16. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společ-
ností Telefónica Czech Republic a.s., (stavba s názvem
„71010-007223 VPI Slavkov u Brna prodejna SPAR“).

17. RM souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu s ná-
zvem „Přeložka STL plynovodu a STL plynovodní přípojky“
v rámci akce Prodejna potravin SPAR Slavkov u Brna
s RWE GasNet s.r.o.

18. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce,
a.s., na pozemcích parc. č. 2497/1, 2497/2, 2361 a 2498/1
ostatní plocha (stavba s názvem „Slavkov, ul. Bezručova
kabel NN“).

19. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 1783/5,
1783/7 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo staveb-
níka společnosti Saab Czech, s.r.o., k vybudování chodníku
a čipového sloupku ke stávající bráně na ul. Čelakovského
č.p. 689.

20. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 1744
v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Vra-
tislava Malého k provedení vodovodní šachty ke stávající
vodovodní přípojce k RD č.p. 1744.

21. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města parc. č. 164/1 v k.ú. Slavkov
u Brna, která zakládá právo stavebníka PharmDr. Moniky
Foltínové k provedení parkovacího stání v ulici Lidická
před domem č.p. 307.

22. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města parc. č. 2912/4 v k.ú. Slavkov
u Brna, která zakládá právo stavebníka Zdeňka Sommra,
k provedení vodovodu a veřejného osvětlení v rámci
stavby „Výstavba komunikace a inženýrských sítí ul. To-
polová, Slavkov u Brna“.

23. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 2056/1
v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka
Ing. Jitky Hrabovské a Jiřího Hrabovského k provedení STL
plynové přípojky ke stavbě „Rekonstrukce a nadstavba RD“.

Město hledá nové provozovatele restaurace, baru
a sportovního klubu obecního domu Bonaparte

„Při hodnocení nabídek pro nás bude důležitá
nejen nabídnutá cena za nájem, ale také podni-
katelský záměr. Chtěli bychom totiž Společen-
ské centrum Bonaparte oživit, nabídnout
místním obyvatelům i turistům kvalitní služby
a vrátit tomuto centrálnímu domu opět pulzující
atmosféru. Přestože nechceme zájemce příliš li-
mitovat, dopředu odmítáme vznik herny s auto-
maty nebo jiných podniků, které do této
turistické části Slavkova nepatří,“ uvedl starosta
města Slavkova Ivan Charvát.

Nabídky s uvedením výše nájemného a zá-
měru využití mohou zájemci doručit na adresu
Město Slavkov u Brna, MgA. Martin Křížka, Pa-
lackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna,
nebo na podatelnu. 

Nová restaurace, bar a fitness může vzniknout
na centrálním náměstí Slavkova u Brna, přímo
u hlavního vstupu do zámku. Současným nájem-
cům v prostorách městského společenského
domu Bonaparte totiž končí smlouvy. Město
hledá pro nově koupený dům nové provozovatele.

Podnikatelé tak mají možnost využít hned tří sa-
mostatných prostor. V horním patře se nachází ku-
chyně, restaurace, bar, technické zázemí, salonek
a toalety. Prostory jsou propojené se společen-
skými sály, kde se často odehrávají rodinné oslavy,
svatby, koncerty a další společenské události. 

Přízemí a suterén byl doposud využívaný jako
noční bar s diskotékou. Další končící nájemce zde
také provozoval sportovní klub s bowlingovou
dráhou, s kurty pro squash, solárium a fitness.
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86. řádná schůze RM – 29. 7. 2014

Usnesení z rady a zastupitelstva města
zpracovala Bc. Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

66. mimořádná schůze RM –
5. 8. 2014

1. RM souhlasí s předfinancováním akce Napoleonské
hry 2014 ve výši 150 000 Kč a ukládá Ing. Simoně Vaň-
kové předložit na nejbližší zasedání ZM návrh rozpočto-
vého opatření v souladu s tímto bodem. RM zároveň
ukládá řediteli ZS-A zajistit spolufinancování Napoleon-
ských her 2014 ve výši 50 000 Kč ze sponzorských darů
nebo vlastních příjmů ZS-A.

2. RM souhlasí s převzetím záštity nad II. slavkovskou
výstavou drobných zvířat pořádanou ve dnech 7. a 8. 11.
2014 Českým svazem chovatelů ZO Slavkov u Brna.

3. RM bere na vědomí a vyhovuje žádosti MO ČSSD
Slavkov u Brna o uspořádání Dětského dne 31. 8. 2014
v areálu koupaliště ve Slavkově u Brna.

4. RM bere na vědomí stížnost na rušení nočního klidu
v restauraci Klobouk na ulici Bučovická dne 19. 7. 2014
a ukládá funkcionářům města projednat tuto záležitost
s provozovatelem této restaurace.

67. mimořádná schůze RM –
18. 8. 2014

1. RM doporučuje ZM odložit materiál k bodu Bytový
komplex – Kounicův dvůr do prověření analýzy zátěže
města novou bytovou výstavbou a ukládá odboru IR pro-
věřit analýzu zátěže města novou bytovou výstavbou
2014–2018 podle připomínek občanů. RM současně
ukládá starostovi města po prověření analýzy a shromáž-
dění podkladů svolat veřejné jednání s občany k dopa-
dům nové výstavby na infrastrukturu města.

22. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o vzájemné propagaci ze dne 4. října 2013 uzavřenou se
společností KOMETA GROUP, a.s.

23. RM schvaluje použití služebního vozidla a služební
cestu, v rámci reprezentace města na 7. mezinárodním
setkání Slavkovů, do Nižného Slavkova ve dnech 29. až
31. 8. 2014 Ing. Ivanu Charvátovi, Ing. Ladislavu Jedlič-
kovi, p. Vratislavu Malému, p. Milanu Hrazdílkovi
a Ing. Petru Lokajovi – náhradník.

24. RM bere na vědomí vyúčtování příspěvku pro ZŠ
Komenského na ME v Bonnu.

25. RM bere na vědomí program Napoleonských her
2014 a souhlasí s podílem města na financování sobotní
veřejné části programu od 10 do 17 hodin a večerního
programu od 22 do 22.30 hodin v částce 150 000 Kč.

26. RM pověřuje Zámek Slavkov – Austerlitz organizací
a uspořádáním Vzpomínkových akcí 2014 v termínu 29.
až 30. 11. 2014.

27. RM bere na vědomí oznámení o konání soukromé
akce v zámeckém parku.

28. RM bere na vědomí informaci o výběru poskytova-
tele úvěru na částečné financování nákupu stroje pro
TSMS a informaci o výběru dodavatele stroje a souhlasí
s uzavřením smlouvy o úvěru mezi TSMS a Komerční ban-
kou, a.s. RM současně doporučuje ZM schválit převzetí
ručitelského závazku Městem Slavkov u Brna za úvěr pro
TSMS dle přiloženého návrhu smlouvy o ručení.

29. RM stahuje materiál Podmínky výběrového řízení –
ředitel TSMS z jednání.

30. RM schvaluje program 16. mimořádného zasedání
zastupitelstva města v předloženém znění.

31. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o ukončení nájmu k 30. 9. 2014 s paní Lenkou Slezákovou
za předpokladu, že bude uzavřena dohoda o splátkách
dluhu nájemce Lenky Slezákové formou veřejné listiny
s doložkou přímé vykonatelnosti.

32. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 10 ke Smlouvě
o nájmu nebytových prostor – restaurace stadion s účast-
níky Vladislavem Eremiášem jako vystupujícím nájemcem
a Radkou Outratovou jako nastupujícím výlučným nájem-
cem v předloženém znění.

33. RM ukládá ZS-A předložit návrh napojení dotace
přijaté v roce 2014 z Fondu malých projektů na „Top cíle
Rosenburg a Slavkov – Austerlitz“ na rozpočet roku 2014
a ukládá finančnímu odboru předložit návrh na pojení do-
tace přijaté v roce 2014 z Fondu malých projektů na
„Svatourbanské hody 2013“ na rozpočet roku 2014.

1. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí 2014.

2. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření VHČ
za II. čtvrtletí roku 2014.

3. RM doporučuje ZM schválit Rozbory hospodaření pří-
spěvkových organizací – TSMS a ZS-A za II. čtvrtletí 2014.

4. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
školských příspěvkových organizací za II. čtvrtletí 2014.

5. RM doporučuje ZM schválit peněžitý vklad města do
základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vy-
škov, a.s., a schválit text smlouvy o upsání akcií týkajících
se města, který tvoří přílohu usnesení a je jeho nedílnou
součástí a současně doporučuje schválit pověření starosty
města k uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií.

6. RM doporučuje ZM upravit své usnesení číslo
154/15/ZM/2014 v části popisu způsobu opravy ulice Sme-
tanova takto. Text uvedený v závorce za názvem ulice
Smetanova se nahradí textem: „celková rekonstrukce ulice
Smetanova v úseku mezi ulicemi Dvořákova a Havlíčkova
dle projektové dokumentace vypracované Ing. Stanisla-
vem Beránkem“.

7. RM doporučuje ZM následující schválit rozpočtová
opatření: č. 42 - Dotace - Meliorační dřeviny, č. 43 - SPOD
(II. pololetí 2014), č. 44 - Doplatek SPOD 2013, č. 45 - Do-
tace ZAD, č. 46 - Komunikace – navýšení finančních pro-
středků, č. 47 - Rozpočtování příjmů.

8. RM nedoporučuje ZM dát souhlas s prodejem části
pozemku parc. č. 2521/3 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře cca 38 m2.

9. RM doporučuje ZM dát souhlas s výkupem části po-
zemku parc. č. 2881/2 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 305 m2 z vlastnictví ÚZSVM do vlastnictví
města.

10. RM doporučuje ZM podat projektový záměr na
MŠMT řešící rozvoj kapacity MŠ formou přístavby ke stá-
vající budově Koláčkovo náměstí o jednu třídu. RM sou-
časně doporučuje ZM podat projektový záměr na MŠMT
řešící rozvoj kapacity základních škol formou přístavby ke
stávající budově ZŠ Tyršova o čtyři třídy.

11. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení na-

bídek na akci: „Rekonstrukce ulice Smetanova I. etapa –
Slavkov u Brna“ rozhoduje o tom, že nejvhodnější nabídka
byla podána uchazečem Porr, a.s., a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo na akci znění za podmínky schválení před-
mětu plnění v ZM.

12. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města
č. 17/2014.

13. RM doporučuje ZM rozhodnout o pořízení nového
regulačního plánu zóny Koláčkovo náměstí.

14. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení na-
bídek rozhoduje o vyloučení z dalšího procesu zadávacího
řízení uchazeče COMIMPEX spol. s r.o., a rozhoduje, že
nejvhodnější nabídka na realizaci MKS byla předložena
uchazečem Blahoslav Slavik a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo.

15. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem nebytových prostor – kanceláře č. 209 o celkové vý-
měře 34,50 m2, která se nachází ve II. NP v administrativní
budově Koláčkovo nám. 72, se sdružením advokátů
JUDr. Vojtěch Hroza a Mgr. Radek Zapletal za nájemné
1000 Kč/m2/rok.

16. RM schvaluje oprávnění k umístění nápojového
automatu v budově Palackého nám. 89, Slavkov u Brna,
v sazbě 500 Kč/m2/rok za výměru plochy potřebné k umís-
tění automatu, osazení měřidla na studenou vodu – vo-
doměru a spotřeby elektrické energie dle spotřeby
provozovaného zařízení, panu Kamilu Zborovskému, pod-
nikajícího pod obchodní firmou kzcafe.

17. RM bere na vědomí informaci ve věci omezení doby
konání diskotéky, ukládá starostovi města projednat s ná-
jemci za účasti TSMS zkrácení doby diskoték a doporučuje
ZM vzít informaci na vědomí.

18. RM schvaluje úhradu nákladů na dopravu členu ko-
mise pro zahraniční vztahy Vratislavu Malému jako zá-
stupci za město Slavkov u Brna na recepci při příležitosti
státního svátku Francouzské republiky, konané dne 14. 4.
2014 na Francouzské ambasádě v Praze.

19. RM bere na vědomí zápis kulturní komise č. 2/2014
ze dne 23. 6. 2014.

20. RM dává souhlas s užitím znaku a loga města na
propagační materiály a jiné předměty (ceny do soutěží,
upomínkové předměty apod.) ke kulturním a společen-
ským akcím pořádaných městem Slavkov u Brna.

21. RM pověřuje odbor KT přijímáním darů pro město
k pokrytí nákladů na kulturní nebo společenské akce po-
řádané městem a uzavíráním darovacích smluv na tyto
dary.

Pozvánka
Vážení rodiče, má Vaše dítě potíže se čtením,

psaním nebo počítáním? Pokud ano, dovolujeme
si vás pozvat na společná setkávání se speciál-
ním pedagogem, která se konají v rámci pro-
jektu Vzájemně si pomáháme vzdělávat se.
Jedná se o pokračování seminářů, jejichž cílem
je dětem pomoci překonat jejich obtíže a zlepšit
tak jejich školní výsledky. 

První schůzka se uskuteční ve čtvrtek 11. 9.
v 16 h. v divadelním sále ve 2. patře staré bu-
dovy, vchod od kostela.

Semináře jsou hrazené z Evropského sociál-
ního fondu v rámci projektu podaného ZŠ
Komenského. Vladimír Soukop

Možná i vy máte ve svém okolí přátele nebo
sousedy, kteří žijí osamoceně, jsou málo pohyb-
liví, a proto nevycházejí často z domu a jsou příliš
důvěřiví. Z policejních statistik vyplývá, že právě
takoví lidé se stávají nejčastějšími oběťmi tre-
stných činů. Aby byl tento počet v našem okrese
co nejmenší, rozhodla se vyškovská policie hle-
dat spolupracovníky přímo z řad seniorů, kteří by
dokázali těmto ohroženým lidem pomoci. 

Protože si už několikrát ověřili, že praktické
rady jak se do domácností dostávají nejlépe díky
důvěrně známým tvářím z okolí, hledají přímo
z řad seniorů. Tyto „kurýry prevence“ chce po-
licie vyzbrojit informacemi, které můžou mnoha
lidem zachránit nejen majetek, zdraví, ale
mnohdy i život. 

Do projektu „Senioři sobě II“, který od září
spouští vyškovská policie spolu se Střední ško-
lou Ministerstva vnitra v Holešově se můžete za-
pojit i vy. 

Stačí kontaktovat do 12. září policii na tel. č.
974 622 458, 602 161 766 nebo emailu seniori-
sobevyskov@seznam.cz. 25. září se pak usku-
teční seminář, na kterém vás odborníci seznámí

Policie hledá mezi seniory „kurýry
 prevence“, kteří pomůžou s osvětou

se základními pravidly prevence a vyškolí vás
pro řešení rizikových i krizových situací. Na
závěr si pak odnesete informační materiály,
které vám pomůžou při komunikaci s lidmi ve
vašem okolí. 

Na programu semináře bude prevence krimi-
nality, muzikoterapie a zdravá výživa.

Veronika Slámová
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pro JUDr. Miroslavu Ohlídalovou a Ing. Moniku Fabrin-
skou – advokátní kancelář.

18. RM schvaluje ukončení smlouvy na pronájem neby-
tových prostor v přízemí budovy Palackého nám. 123,
s panem Bohumilem Hanákem dohodu k datu 30. 9. 2014
a schvaluje zveřejnění záměru pronájmu těchto nebyto-
vých prostor.

19. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu kanceláře
č. 214 ve II. patře administrativní budovy Koláčkovo nám.
727 za nájemné 1000 Kč/m2/rok.

20. RM trvá na svém usnesení přijatém na 86. schůzi rady
města dne 29. 7. 2014 pod bodem 1275/86/RM/2014 a do-
poručuje ZM pro případ schválení zrušení stávajícího plánu
Zóna Koláčkovo náměstí schválit uzavření předložené do-
hody o podmínkách provedení výstavby se společností Sta-
vební společnost Čáslava s.r.o. a paní Hanou Čáslavovou
v upraveném znění – se smluvní pokutou ve výši
5 000 000 Kč. 

21. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na vypraco-
vání PD pro projekt „Efektivní elektronický úřad města Slav-
kov u Brna“ a realizaci souvisejícího výběrového řízení
firmou AK – Mgr. Janeček v celkové výši 91 960 Kč vč. DPH.

22. RM ruší usnesení číslo 1153/85/III ze své 85. schůze,
která se konala dne 16. 7. 2014 (pronájem nebytových pro-
stor v SC Bonaparte).

23. RM bere na vědomí doplňující informace – úkoly
z RM.

24. RM bere na vědomí doplňující informace k napojení
dotace z Fondu malých projektů na „Top cíle Rosenburg
a Slavkov – Austerlitz“ na rozpočet roku 2014.

25. RM ukládá Ing. Simoně Vaňkové upravit rozpočtové
opatření č. 41 projednané na 85. RM a předložit ho na jed-
nání ZM.

26. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření Smlouvy
č. 13145856 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR na akci Výsadba biokoridorů RBK
223a, 223b, 223c, 223d.

27. RM schvaluje nařízení města, kterým se ruší nařízení
města Slavkov u Brna č. 1/2014 v předloženém znění
(zimní údržba).

28. RM doporučuje ZM schválit přijetí předloženého Me-
moranda o vzájemné spolupráci při přípravě, zpracování
a naplňování Integrované strategie rozvoje Brněnské me-
tropolitní oblasti mezi statutárním městem Brnem a městy
Šlapanice, Kuřim, Rosice, Židlochovice a Slavkov u Brna.

29. RM schvaluje účast města v projektu vnějšího hod-
nocení Dobrý úřad.

30. RM doporučuje ZM udělit cenu města a medaile
města panu Vratislavu Malému, starostovi Hasičského
sboru Slavkov u Brna, za dlouhodobý významný přínos
k rozvoji partnerských vztahů města s francouzským Dar-
ney a dlouhodobé zásluhy o činnost slavkovských dobro-
volných hasičů.

31. RM schvaluje v předloženém znění Smlouvu o po-
skytnutí dotace z JMK pro ZS-A.

32. RM souhlasí s bezplatným zapůjčením pivních setů
města na 7. ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše
dne 4. 10. 2014.

1. RM doporučuje ZM schválit následující rozpočtová
opatření: č. 48 - Dotace - Standardizace sociálně-právních
služeb ORP Slavkov u Brna, č. 49 - OPLZZ - doplatek 2013,
č. 50 - Pojistná událost – MP.

2. RM souhlasí s poskytnutím dotace/grantu panu Pavlu
Hadovi, TVM produkce ve výši 7500 Kč na popsaný účel,
za podmínky, že obraz bude městu bezplatně zapůjčen
podle jeho potřeb.

3. RM schvaluje poskytnutí sponzorského daru ve výši
2000 Kč z položky č. 117 – Propagace města pro pí Irenu
Holkovou na účel nákupu pohárů pro vítěze Klubové vý-
stavy welsh corgi.

4. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na části
pozemku parc. č. 3583/2 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba
s názvem „Slavkov, kabel NN Spálovský“).

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na části
pozemků parc. č. 3768 a 929 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba
s názvem „Slavkov, kabel NN Vozdecký“).

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na po-
zemcích parc. č. 3227/11, 3227/16, 3228/19, 3228/21,
3266/7 a 3277 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem
„Slavkov, kabel NN Rostěnice kom. stan.“).

7. RM nesouhlasí s umístěním 1 ks reklamního mobil-
ního panelu na Palackého nám. části parc. č. 697 v k.ú.
Slavkov u Brna, dle předložené žádosti.

8. RM odkládá Stížnost – Herna-Bar a ukládá starostovi
města projednat do příští schůze rady města s provozo-
vatelem zamezení rušení veřejného pořádku a nočního
klidu provozem zahrádky na Palackého n. před budovou
č.p. 77 na základě podané stížnosti na její provoz.

9. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na stavební
práce na akci: „Oprava chodníku ul. Slovákova – Slavkov
u Brna“ dle předložených zadávacích podmínek, uvedený
okruh subjektů k oslovení podání nabídek a komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek.

10. RM doporučuje ZM schválit uzavření návrhu do-

87. řádná schůze RM – 13. 8. 2014
datku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 23. 1.
2013 na projekt: „Přestupní uzel IDS Slavkov u Brna – Ná-
dražní“ s Regionální radou regionu soudržnosti Jihový-
chod.

11. RM předkládá ZM materiál Bytový komplex – Kou-
nicův dvůr a doporučuje schválit úpravu předložené
smlouvy o spolupráci se společností SKR stav, s.r.o.

12. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy
o dílo na akci „Obnova hřbitovní zdi Slavkov u Brna“ se
společností DRAPLSTAV GROUP s.r.o., s úpravou pouze
podle odst. 1 a 3 důvodové zprávy.

13. RM souhlasí s uspořádáním Dětského dne v termínu
31. 8. 2014 od 13.30 do 16 hod. v prostorách městského
koupaliště za podmínek stanovených provozo vatelem
koupaliště – Technickými službami města Slavkova u Brna.

14. RM doporučuje ZM garantovat u služeb sociální
prevence poskytovaných Rodinnou pohodou, o.s. Vyškov,
jejich spolufinancování v roce 2015 ve výši 20% z celko-
vých optimalizovaných nákladů služby, tj. ve výši uvedené
v tabulce pro každou službu. Garance se dává za pod-
mínky, že služba úspěšně projde hodnocením JmK podle
Metodiky hodnocení registrovaných sociálních služeb
a dotačním řízením ORP Slavkov u Brna.

15. RM doporučuje ZM garantovat u služby Sociální
rehabilitace Skryje poskytované Diecézní charitou Brno,
Oblastní charitou Tišnov, její spolufinancování v roce
2015 ve výši 20% z celkových optimalizovaných nákladů
služby připadajících na 1 klienta, tj. ve výši 20 000 Kč.
Garance se dává za podmínky, že služba úspěšně projde
hodnocením Jmk podle Metodiky hodnocení registrova-
ných sociálních služeb a dotačním řízením ORP Slavkov
u Brna.

16. RM schvaluje zveřejnění předloženého záměru po-
skytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2015 registro-
vaným poskytovatelům sociálních služeb a organizacím
poskytujícím služby rodinám s dětmi.

17. RM nesouhlasí s umístěním provozovny insolvenč-
ního správce v kanceláři obchodního zástupce ČMSS, a.s.
ve II. patře administrativní budovy Koláčkovo nám. 727

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární
či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recy-
klaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich
další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze
dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního
prostředí před nebezpečnou rtutí, která je
v těchto výrobcích v malém množství obsažena.
V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při
mnohonásobně vyšších koncentracích může tato
jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí,
ale i naše zdraví. 

Druhým důvodem je opětovné materiálové
využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 95–
100 %. Využitím recyklovaných materiálů při
další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. 

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací

osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá ne-
ziskový kolektivní systém EKOLAMP,
která tyto služby zajišťuje i pro naše
město. Obyvatelé Slavkova u Brna mohou
nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve
sběrném dvoře na Zlaté Hoře č. p. 1469,
do malé sběrné nádoby v přízemí Měst-
ského úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám. 260,
nebo v elektro obchodě při nákupu nových. 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do
specializovaných recyklačních firem, kde jsou
z nich pro opětovné použití získávány především
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další
kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, na-
příklad pro součástky jízdních kol. Z recyklova-

ných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice
či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využí-

vána v průmyslové výrobě. Sklo ze záři-
vek se používá jako technický materiál
nebo i pro výrobu nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se
v roce 2014 recyklovalo více než 6 mili-
onů zářivek a výbojek. To představuje

30 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedo-
stala do přírody. Bohužel stále téměř 60 % če-
ských domácností nerecykluje a úsporné zářivky
hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete
pomoci tuto situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkč-
ními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP – zdroj EKOLAMP

V období září–říjen 2014 bude provedena
odbornou firmou druhá etapa deratizace veřej-
ných ploch ve městě Slavkov u Brna. Vzhle-
dem k tomu, že v první etapě (květen–červen)
byl zjištěn v zelených plochách podél komuni-
kací, u kanalizačních vpustí a kanalizačních
přípojek velký výskyt podhrabů, je potřeba
umístit návnady opakovaně po třech měsících.
Ty jsou kladeny a zabezpečeny do prostor tak,
aby k nim neměl člověk ani např. pes volný pří-
stup. Aby však byly zásahy celoplošně účinné,
doporučuje se firmám a společnostem provést
deratizaci ve shodném termínu.

Pokud potkani budou mít dostatek potravy,

Deratizace veřejných ploch
může jeden pár za rok přivést na svět až 2000
mláďat. A toto děsivé číslo se může vlivem
mírné zimy ještě navýšit. Proto vyzýváme ob-
čany, aby zbytky jídel neodkládali ke kontejne-
rům „pro kočičky, pejsky a ptáčky“,
nesplachovali do kanalizace a tím tak nepod-
porovali rozvoj populací potkanů. Rovněž cho-
vatelé domácího zvířectva by měli udržovat
čistotu a pořádek prostorů pro chov. Provozo-
vatelé restaurací, hotelů, jídelen a stravoven
mohou pro likvidaci kuchyňských odpadů a fri-
tovacích olejů (gastroodpadů) využít např. slu-
žeb společnosti RESPONO, a. s.

Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP
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jemná posezení u dobrého jídla, slavkovského
piva nebo moravského vína.

V pondělí ráno po rozloučení se starostou
města a se členy komise pro zahraniční vztahy
odjížděla francouzská delegace zpět do Darney
a s sebou si odváželi plno nádherných vzpomí-
nek na příjemně prožitý víkend ve Slavkově
u Brna.

Tímto by chtěl starosta jménem Města Slav-
kova u Brna poděkovat hasičům a hasičkám
Sboru dobrovolných hasičů ve Slavkově
u Brna, za to, že každoročně věnují svůj volný
čas přípravám pro přijetí hostů a mnohdy i přá-
tel z družebního města Darney a zajišťují jim
pohodlné a přátelské zázemí na hasičské zbroj-
nici.

Ing. Barbara Macháčková, odbor KT

Návštěva delegace z družebního města Darney
a věnoval starostovi z Darney pamětní medaili.
Starosta Yves Desvernes ve svém děkovném
proslovu připomenul dlouholeté přátelství mezi
městy, jehož počátek se váže k roku 1987
a s radostí se zavázal podporovat i v příštích le-
tech družbu mezi městy. Po předání darů přive-
zených z Darney se starosta spolu s ostatními
hosty podepsal do pamětní knihy.

V bohatém programu pro francouzskou de-
legaci byla kromě aktivit Napoleonských her
zahrnuta i prohlídka kostela a golfového hřiště
ve Slavkově u Brna, dále návštěva Mohyly
míru, hradu Buchlov nebo Jalového dvoru, kde
si mohli hosté vyzkoušet jízdu na koních. Dob-
rovolní hasiči ze Slavkova u Brna za podpory
Města Slavkov u Brna zajistili delegaci přátel-
ské zázemí na své zbrojnici, kde probíhala pří-

Při příležitosti konání Napoleonských her
2014 byl oficiálně pozván do Slavkova u Brna
nově zvolený starosta Darney pan Yves Desver-
nes, aby se společně s francouzskými hasiči
zúčastnil víkendových akcí a dalšího programu,
který byl pro ně přichystán. Pozvání do Slav-
kova u Brna kromě starosty přijali i čtyři dob-
rovolní hasiči z Darney a dále člen družebního
výboru pan Jean Marie Diche. Tuto malou sku-
pinku Francouzů s doprovodem tlumočníka
nebo dobrovolných hasičů ze Slavkova bylo
možné potkat během celého víkendu. 

První na programu našich hostů bylo ofici-
ální setkání starostů Darney a Slavkova u Brna
na radnici v obřadní síni, kde za přítomnosti
hostů starosta Ing. Ivan Charvát představil
nejen historii našeho města, ale i současné dění

nebo vypíšete odpovědi na otázky týkající se
chování úředníka, jeho ochoty a vstřícnosti po-
moci vám vyřešit vaši situaci, jeho odborných
znalostí apod. Několik otázek se pak bude týkat
vašich dlouhodobých zkušeností nejen s úřa-
dem, ale i vedením města či vašich názorů na
problémy, které ve Slavkově řešíme. Prostor
bude i pro vaše individuální postřehy.

Protože dotazník rozesílá externí firma, která
systém provozuje po celé České republice, jsou
vaše odpovědi anonymní. Hodnotit můžete
každý odbor pouze jednou do měsíce. Pokud
navštívíte více odborů, stačí vyplnit kartičku
s mailem jen jednou. Zaslaný formulář vám
doma nabídne možnost zvolit počet odborů,
které chcete hodnotit.

Děkujeme vám, že se do tohoto projektu za-
pojíte spolu s námi. Pomůžete tak nám i sobě
mít ve Slavkově u Brna dobrý úřad.

Více informací o projektu naleznete na
www.dobryurad.cz

Na co se vás budeme v dotazníku napří-
klad ptát?
• Byl jste spokojen s osobním přístupem úřed-

níka? 
• Byly Vám poskytnuty dostatečné a srozumi-

telné informace? 
• Jak hodnotíte ochotu úředníka?
• Jak hodnotíte zdvořilost úředníka? 
• Jak hodnotíte kvalitu života ve Vašem městě? 
• Co byste rád vzkázal vedení města? 

Mgr. Bohuslav Fiala,
tajemník Městského úřadu Slavkov u Brna

Zhodnoťte přístup zaměstnanců slavkovského úřadu! 
mínu návštěvy. Když skončíte jednání, vezměte
si kartičku a vyplňte ji. Při odchodu z úřadu ji
pak hoďte do žlutého boxu s označením „Dobrý
úřad“. Za pár dní vám na uvedený email dorazí
jednoduchý formulář, kde pohodlně odkliknete

Až uvidíte v chodbách a kancelářích slav-
kovského městského úřadu žluté boxy a sto-
jánky s nápisem „Dobrý úřad“, neobcházejte je.
Budou sloužit k tomu, abyste nám dali zpětnou
vazbu na fungování našeho – vašeho úřadu.
Městský úřad ve Slavkově u Brna se totiž za-
pojil do projektu Dobrý úřad, který má za cíl
celoročně vnímat vaše názory a podněty nejen
na konkrétního úředníka, ale i na celý odbor
a tedy i chod celé instituce.

Princip hodnocení bude jednoduchý. V každé
kanceláři bude mít zaměstnanec úřadu na stole
ve stojáncích malé žluté vizitkové kartičky
s prostorem pro vyplnění vašeho emailu a ter-

Přerušení dodávky el. proudu
Z důvodu plánovaných prací na zařízení dis-

tribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbo-
vých a revizních prací – bude přerušena
dodávka elektrické energie ve Slavkově u Brna
dne: 2. září 2014 od 7.30 do 13.30 hodin. Vy-
pnutá oblast: cesta v nové zástavbě směrem
na Rousínov.

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné
z důvodu bezpečnosti považovat energetické
zařízení za zařízení pod napětím. 

Případné použití vlastního náhradního zdroje
v době přerušení dodávky elektřiny je nutné
předem vždy projednat se společností E.ON
Česká republika, s.r.o. 

Děkujeme Vám za pochopení. 
E.ON Distribuce, a.s.

Delegace z Darney na slavkovské radnici. Uprostřed starosta Darney Y. Desvernes a starosta Slavkova I. Charvát Foto: B. Maleček
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Pozvánka na divadelní komedii 1+1=3
Hrají: Petr Štěpán / Jiří Ressler, Viktor Skála

/ Jan Apolenář, Erika Kubálková / Pavla Vitáz-
ková, Sandra Riedlová, Karel Mišurec / Ladi-
slav Kolář, Robert Musialek, Milan Němec /
Jakub Uličník.

Přijďte prožít příjemný nedělní podvečer
a pobavit se spolu s předními brněnskými herci
do příjemného prostředí nádvoří Panského
domu ve Slavkově u Brna. 

Představení začne v 18.30 h. Vstupenky mů-
žete zakoupit v předprodeji, který probíhá v In-
focentru na Palackého náměstí 1 nebo na místě
před začátkem představení. Cena vstupenky
v předprodeji je 180 Kč, na místě 200 Kč.
V případě nepříznivého počasí se představení
odehraje ve velkém sálu SC Bonaparte. Těšíme
se na vaši návštěvu

MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte

Město Slavkov u Brna Vás zve na komedii
1+1=3 na nádvoří Panského domu. V neděli 14.
září se vám předvede brněnské Malé divadlo
komedie v představení, které vypráví o tom,
jak jeden nedodržený harmonogram změní ne-
jeden lidský život.

Taxikář John Brown léta utajuje skutečnost,
že má dvě manželky. Vše klape kvůli přísně do-
držovanému harmonogramu. Jednoho dne se
však kvůli okolnostem dostane do nemocnice
a na policii. Nepodaří se mu tak dodržet svůj
časový harmonogram a rozjíždí se velký kolo-
toč lží, do kterých se stále více zamotává. Zají-
mavé to začne být, když se ke všemu přiznává
a poprvé říká pravdu, nikdo mu však nevěří.

Autorem hry je Ray Cooney a režisérem
představení Láry Kolář z Měst. divadla Brno.

Miroslav Donutil ve Slavkově
Město Slavkov u Brna si vás

dovoluje pozvat 20. října od 19
hodin do velkého sálu SC Bo-
naparte na představení pana
Miroslava Donutila. Tento
skvělý filmový a divadelní
herec, bývalý člen činohry ND v Praze ve svém
pořadu Cestou necestou uvádí nové historky
o cestování, rybaření a kamarádech, které jsou
proloženy písničkami z CD Písničky, které mám
rád (Já znám kout, Já se vrátím, Mississipi, Pra-
mínek vlasů aj.). O přestávce se můžete těšit na
prodej knížek a CD spojený s autogramiádou.

Předprodej vstupenek v hodnotě 290 a 270 Kč
probíhá v Infocentru na Palackého náměstí 1, e-
mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz, tel.:
513 034 156. Vstupenky jsou s místenkou. Tě-
šíme se na vaši návštěvu.

MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte

níků – si na závěr odnesl Slavkovský pivovar.
Cenu za poslední kategorii „Nejlepší pivovar“
totiž udělovali právě účastníci slavností.

O dobrou náladu se nestarali pouze výčepní.
Na pódiu se postupně střídaly pohodové kapely
big band Junior band a slavkovská skupina The
Firearms. Od půl osmé večer pak začal dvou
a půl hodinový koncert kapely Vltava. Publi-
kum, které večer zaplnilo nádvoří, si vynutilo
více než půlhodinový přídavek.

„Věřím, že jsme letošními gurmánskými fes-
tivaly vína a piva započaly novou tradici a příští
rok vinaři i pivovarníci opět přilákají na ná-
městí stovky Slavkováků i přespolních,“ říká
Martin Křížka, vedoucí Společenského centra
Bonaparte, které obě letní akce pořádalo. vs

Porotci i návštěvníci Pivních slavností ocenili Slavkovský pivovar
mohli ochutnat klasické ležáky, speciální i pše-
ničná piva nebo i netradiční černá ve stylu Ale.

Jednotlivá piva hodnotila odborná porota,
která udělovala ocenění Slavkovský tuplák
v pěti kategoriích. Nejlepší světlá desítka se
podle nich vyrábí v Topolanech pod značkou
Lišák. Komisi také nejvíc chutnalo speciální
pivo z Prostějova – ocenění získal Pivovar
u krále Ječmínka s jeho višňovou třináctkou.
Na nejlepší pšeničné pivo nemusíte jezdit da-
leko – podle poroty jej točí ve zdejším Slavkov-
ském pivovaře. A pokud si chcete přivonět
k Indii, pak můžete také zůstat doma – nejlepší
pivo v indickém stylu Ale vám natočí ve Vy-
škově.

Nejcennější pochvalu – přímo od návštěv-

Vychlazená piva z regionálních minipivo-
varů, přísné hodnocení jejich chuti i pohodová
atmosféra umocněná místními kapelami i celo-
republikově známou kapelou Vltava. První roč-
ník Pivních slavností, které se uskutečnily
v sobotu 16. srpna na nádvoří Panského domu,
pokračoval v rytmu započaté tradice gurmán-
ských minifestivalů. Na stejném místě se totiž
před měsícem odehrál první ročník vinařských
slavností Slavkovský koštýř. 

Na Palacké náměstí se tentokrát sjely mini-
pivovary z Moravy, aby předvedly to nejlepší
ze svých čepů. Prezentovaly se zde značky jako
Lišák z Topolan, Syrovar, U krále Ječmínka,
Moravský Žižkov, Vyškov a samozřejmě
místní Slavkovský pivovar. Návštěvníci tak

Koncert pro dva klavíry
Ve středu 17. září se v ZUŠ Fr. France usku-

teční koncert pro dva klavíry, kde zazní díla svě-
tových i českých  autorů (Camille Saint-Saëns:
Karneval zvířat, Smetanova Vltava aj.) v prove-
dení známých brněnských klavíristů Libuše
a Radima Pančochových. Spoluúčinkovat
budou členové Janáčkova kvarteta a členové
Filharmonie Brno. K nevšednímu zážitku, který
zahájíme v 18 hod., jste srdečně zváni. jj

K uctění památky slavkovského občana
Emila Stracha chystá Česká unie židovské
mládeže v rámci projektu Stolpersteine zasadit
na Palackého náměstí 77 v pondělí 15. září
v 17.30 hodin před tento dům pamětní kámen.
Stolpersteine se dá volně přeložit jako zakop-
nout o kámen. A takový je s nadsázkou i smysl
projektu: má člověka u kamene zastavit a ne-
dovolit mu jen tak pokračovat v chůzi.

Emil Strach, jehož památku uctí ve Slav-
kově, se narodil v roce 1884 a patřil k zaslou-
žilým občanům města. V domě s číslem
popisným 77 na Palackého náměstí vlastnil vý-
robnu likérů. Platil za horlivého ochránce pří-
rody. Také to byl velký zahrádkář, založil řadu
vinohradů v Křižanovicích a ve Slavkově. Byl
i zakladatelem prvního veřejného koupaliště ve

Položení pamětního kamene
Slavkově v roce 1929.
Na začátku dubna
1942 ho nacisté trans-
portovali do Terezína
a následně do pol-
ského koncentračního
tábora Izbica, kde ze-
mřel.

Pamětní kámen je
v podstatě větší dla-
žební kostka o hraně
asi deset centimetrů.
Na každé je uvedené jméno a datum narození,
deportace do tábora a úmrtí. Pomník je ne-
velký, ovšem na některých místech, třeba
v Praze nebo Brně, je možné vidět celé trsy ta-
kových pomníčků u jediného domu.

Vystoupení skupiny Vltava na Pivních slavnostech ve Slavkově Foto: archiv

Pančochovi Foto: archiv

Emil Strach

M. Donutil
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pak podílelo na vybudování parkovacích míst
a výsadby zeleně v ulici Kounicova podél aleje
a koupaliště. Asi sto nových parkovacích míst
bude ze zatravňovacích dlaždic, tak aby se při
deštích mohla voda i nadále vsakovat do půdy.

Investor se tak chce zavázat k investici na
městském majetku v hodnotě asi čtyř milionů
korun. Město by dle smlouvy hradilo necelý mi-
lion korun. 

Investor nyní žádá město o možnost připojení
se na silnice a možnost uložení přípojek do měst-
ských pozemků. V případě souhlasu pak může
vstoupit do finální fáze schvalování – územního
a stavebního řízení. vs

Město Slavkov u Brna zatím nepodepíše
smlouvu o spolupráci se společností SKR Stav.
Ta má v plánu vybudovat bytový komplex
v areálu bývalého státního statku Kounicův dvůr.
Rozhodli tak zastupitelé na jednání 18. srpna. 

Počkají si na závěry připravované odborné ana-
lýzy, která má prověřit dopady na zátěž města
nejen navrženým komplexem s téměř sto byty.
Dokument chce mít zastupitelstvo k dispozici do
15. září. Vedení města pak svolá veřejné jednání
s občany s cílem prodiskutování tohoto materiálu.

Analýza se bude zabývat zejména prověřením
kapacit základní infrastruktury – jako je kanali-
zace či dopravní napojení. Řešit bude také dopady

Město zatím nepodepíše smlouvu s investorem
na sociální oblast. Namodeluje vývoj zaplněnosti
mateřských a základních škol, prověří dostupnost
lékařské péče nebo možnosti nakupování.

Dotčené odbory městského úřadu a vedení
města v uplynulých měsících vyjednávaly se zá-
stupci SKR Stavu podobu smlouvy o spolupráci,
která má za cíl stanovit, kdo a jakou mírou se
bude podílet na rekonstrukci okolních silnic, vý-
sadby nové zeleně a vybudování nových parko-
vacích míst. 

Navržená smlouva počítá s tím, že společnost
SKR Stav investuje do rekonstrukce celé ulice
Příční a části ulice Kounicova podél nové vý-
stavby, včetně okružní křižovatky. Město by se

Představitelé města také informovali účastníky
o připravovaných investicích, které se ve Slav-
kově chystají. Kromě investičních akcí města jako
je oprava ulic a náměstí (Smetanova, Havlíčkova,
Lomená, Nádražní či Koláčkovo nám.) se připra-
vují také krajské a státní projekty. Kvůli výstavbě
nového marketu Spar v areálu bývalého cukro-
varu je před zahájením okružní křižovatka v ulici
ČSA. Připravuje se také stavba nového hasičské
zbrojnice v prostoru bývalé cukrárenské váhy.

Starosta města podpořil dlouholetou myš-
lenku Ing. Josefa Gondy, majitele společnosti
Pegas Gonda, o založení fondu pro rozvoj aktivit
města. Podnikatelé, kteří chtějí podporovat slav-
kovské akce či spolky, by se mohli sdružit za
účelem možnosti efektivnějšího a transparent-
nějšího sponzoringu. Navržený fond by nebyl
nijak ovlivňovaný městem.  

Na závěr setkání pak účastníci začali diskuto-
vat o možnosti založení nového podnikatelského
klubu. „V současné době dáváme této iniciativě
základní podobu. Smyslem je řešení společných
otázek města a podnikatelů a podpora podnika-
telského prostředí v našem městě,“ dodal Josef
Gonda. Bc. Veronika Slámová, tisková mluvčí

Zlepšení komunikace s podnikateli formou
nové online databáze, položení základů nového
klubu podnikatelů nebo myšlenka vzniku fondu
pro podporu místních aktivit. Nejen o těchto té-
matech diskutovali zástupci místních firem
a města na setkání podnikatelů s vedením rad-
nice. To se uskutečnilo 30. července v sále Spo-
lečenského centra Bonaparte. 

Starosta Ivan Charvát v úvodu připomenul
dlouhodobý zájem radnice o život místních pod-
nikatelů. „Velmi si vážím toho, že je v našem
městě je registrováno 1400 firem a živnostníků.
O tom, že ve Slavkově žijí pracovití a podnikaví
lidé, svědčí i každoroční bodování v prestižní
anketě Město pro byznys,“ uvedl starosta Ivan
Charvát. 

Letošní setkání předcházel dopis dotčených
firem, které upozornily vedení radnice na nedo-
statečnou informovanost v souvislosti s organi-
zací Mistrovství České a Slovenské republiky
v silniční cyklistice. Nejen tento podnět se tak
stal impulsem pro zřízení nového registračního
formuláře na hlavním rozcestníku webových
stránek města. Zpřístupněný bude od září.

„Uvědomujeme si, že databáze místních pod-

Nová databáze podnikatelů zlepší komunikaci s městem
niků, se kterou jsme doposud pracovali, není do-
stačující. Proto jsme připravili jednoduchou apli-
kaci, která umožní udržovat kontakty a informace
o místních firmách stále živé. Důležitá však bude
i iniciativa samotných podnikatelů. Základní
údaje totiž na webu musí vyplnit sami. O této
možnosti budeme pravidelně informovat na strán-
kách zpravodaje i webu veslavkove.cz. Účastníky
setkání a další firmy, na které máme aktuální kon-
takty, navíc oslovíme i emailem,“ popsal tajemník
městského úřadu Bohuslav Fiala. 

Smyslem této bezplatné databáze je zpřehled-
nit informace o místních podnicích a umožnit
efektivnější komunikaci. V současné době totiž
není vytvořený emailový adresář tak, aby mohli
podnikatelé získávat důležité zprávy z radnice.
Informace z registru budou také zveřejněny v ro-
čence Informace Slavkovsko nebo v celostátní
online databázi Firmy.cz. Díky spolupráci měst-
ského úřadu s provozovatelem portálu mapy.cz
se data můžou objevit i v této službě. Současně
s registračním formulářem bude na stránkách
města zprovozněna možnost odběru nových
článků z jednotlivých rubrik – např. aktuality,
úřední deska, veřejné zakázky apod. 

mocnicí u sv. Anny, který se týká poskytování
první pomoci při mrtvici nebo infarktu.

V rámci celoškolního projektu jsme v minu-
lém školním roce využili desetiletého výročí
vstupu ČR do EU. O tomto mimořádně pove-
deném projektu, který jsme realizovali v zámec-
kém parku, jsme vás, milí čtenáři, informovali
v červnovém čísle Zpravodaje.

Pokračovali jsme i ve spolupráci naší školy
s ekologickým centrem Lipka, jehož vzděláva-
cích programů se naši žáci pravidelně zúča-
stňují, zejména na pracovištích Jezírko a Rychta
Krásensko. Za dobrou spolupráci s Lipkou jsme
byli odměněni třídenním společným pobytem
našich žáků s dětmi z Rakouska, který se usku-
tečnil na pracovišti Jezírko.

Stálými akcemi, které pořádáme na naší škole
již tradičně, jsou Vánoční jarmark, lyžařský
kurz, cyklistický kurz, týdenní seznamovací
pobyt pro žáky 6. ročníků, sběr papíru a další.

Toto je jen nepatrný zlomek všech činností,
které se v naší škole dějí a budou dít i v nastá-
vajícím školním roce. 

Děkuji všem pedagogům školy, kteří se na re-
alizaci těchto aktivit podílejí a tak vhodným
způsobem doplňují, rozšiřují a zpestřují vzdělá-
vání našim žákům. Vladimír Soukop, ředitel

Školní rok 2013/14 byl pro děti i učitele ZŠ
Komenského doslova nabitý řadou událostí,
které ovlivnily náš společný život ve škole. 

Ve sportu jsme zúčastnili republikového fi-
nále soutěže Odznak všestrannosti olympij-
ských vítězů v Praze, ve florbale jsme se
probojovali z krajského kola do předkola re-
publikového finále. Vynikajících výsledků
dosáhli naši žáci a žákyně ve sportovní gym-
nastice a v cheerleadingu, kde po úspěchu na
mistrovství České republiky v Praze postou-
pili na mistrovství Evropy do německého
Bonnu. Zde získali kromě mnoha dalších oce-
nění i 3. místo v jedné ze soutěžních kategorií.
Ve čtvrtém ročníku soutěže ve vybíjené pro
žáky prvního stupně pořádané Dobrovolným
spolkem sdružení obcí Ždánický les a Politaví
jsme již potřetí tento turnaj vyhráli. 

Ve vědomostních soutěžích a olympiádách
byl naším největším úspěchem postup do kraj-
ského kola v přírodopise a v anglické konver-
zaci. Ve fyzikální olympiádě jsme získali
1. místo v okresním kole. Naši žáci také znovu
soutěžili v mezinárodní soutěži Genius Logi-
cus a poprvé se na naší škole také uskutečnila
Astronomická olympiáda.

Pokračovali jsme i ve zvelebování vnitřních

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
prostor školy a prostředí kolem ní. Dokončili
jsme školní knihovnu a s radostí zjišťujeme, že
je o ni mezi žáky velký zájem a že je jimi vy-
užívána nejen ke studiu, ale také k odpočinku.
V dubnu jsme otevřeli školní zahradu, kterou
žáci navštěvují v rámci výuky přírodopisu,
pěstitelských prací, výtvarné výchovy a dal-
ších předmětů dle uvážení vyučujících. Za-
hradu užívají také děti ze školní družiny.

Na naší škole se dále věnujeme projektové
činnosti a řadu projektů se nám v minulém
školním roce podařilo úspěšně dokončit. Šlo
například o projekt EU peníze školám nebo
projekt Přírodní školní zahrada. V rámci
 mezinárodního projektu Příroda v mé školní
tašce (The Natur in my Schoolbag) jsme na
oplátku po naší návštěvě Turecka a Bulharska
týden hostili naše kolegy a žáky z těchto
zemí.  

Další projekty budeme dokončovat v novém
školním roce. Jedná se hlavně o náš samo-
statný projekt Vzájemně si pomáháme vzdě-
lávat se, který je zaměřen na využití tabletů ve
výuce na 1. stupni. Dále budeme pokračovat
ve společném projektu s německým gymná-
ziem, který se týká přírodovědného vzdělávání
žáků na 2. stupni, a v projektu s Fakultní ne-
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Nabídka a rozvrh zájmového vzdělávání
DDM Slavkov ve školním roce 2014/2015

Zápisné je nutno uhradit pouze na účet DDM, číslo účtu 150 789 115/0600, každý zájmový kroužek je nutno uhradit jednotlivě, uveďte vždy
název kroužku a příjmení dítěte. Nové zájmové kroužky si mohou děti 1x vyzkoušet, potom musí provést úhradu nebo se odhlásit, místo
bude nabídnuto náhradníkům. Druhý týden v září bude uveden rozpis ostatních kroužků, které zahájí od října 2014. Odpolední hrátky je
možnost uhradit nejpozději do 24. 10. 2014. Provoz v DDM v září 2014 denně od 8 do 16 hod. Mobil: Pavla Martinková 730 181 375, Simona
Ondrušková 730 181 376, pevná linka 544 221 708. e-mail:  ddmslavkov@tiscali.cz, www.ddmslavkov.cz

Zájmový útvar Místo Den a čas schůzek – začínáme od: Cena za I. pololetí
1. Aerobik pro dívky (1.–3. třída) ZŠ Komenského (malá tělocvična) (zatím neurčeno) 350 Kč
2. Aerobik pro nejmenší (od 5 let) ZŠ Komenského (malá tělocvična) (zatím neurčeno) 600 Kč
3. Angličtina pro předškoláky + 1. třída ZŠ (začátečníci) DDM – skupina 15 dětí ST 15.00–16.00 – 1. 10. 650 Kč
4. Atletický kroužek (mladší 2x týdně) NAPLNĚNO ZŠ Tyršova hřiště, Hala ISŠ PO 14.30–15.30 – 11. 9. 650 Kč

doplněno 10 dětmi ČT 15.30–16.30 (na zákl. výkon. testů)
5. Atletický kroužek (starší, 2x týdně) ZŠ Tyršova Hala ISŠ (od října) PO 15.30–18.00 – 8. 9.

doplněno 10 dětmi ČT 16.30–18.00 – 11. 9. 650 Kč
6. Baby klub dopoledne (bez programu) DDM PO-PÁ  9.30–11.30 – 30. 9. 30 Kč 

(kromě čtvrtku) jednotl. vstup
7. Baby klub dopoledne (s programem) DDM PO 9.30–11.30 – 29. 9. 40 Kč jednotl. vstup
8. Cvičení rodičů s dětmi (odpoledne) Hala ISŠ ÚT 16.00–17.00 – 30. 9. 40 Kč jednotl. vstup
9. Dračí doupě (pokročilí) 6 dětí DDM – NAPLNĚNO (zatím neurčeno) 650 Kč

10. Lesní moudrost (1.–6. třída ZŠ) DDM PÁ 16.00–17.00 – 3. 10. 350 Kč
11. Florbal mladší hoši 1.–2. třída ZŠ ZŠ Komenského (velká hala) (zatím neurčeno) 350 Kč
12. Florbal hoši 3.–4. třída ZŠ ZŠ Komenského (velká hala) (zatím neurčeno) 350 Kč
13. Florbal mladší hoši 5.–6. třída ZŠ ZŠ Komenského (velká hala) (zatím neurčeno) 350 Kč
14. Florbal starší hoši 7.–9. třída ZŠ ZŠ Komenského (velká hala) ČT 16.30–17.30 – 2. 10. 350 Kč
15. Kondiční zdravotní cvičení pro dívky a ženy ZŠ Tyršova (tělocvična) ST 19.00–20.00 – 1. 10. 40 Kč jednotl. vstup 
16. Beachvolejbal 4.–6. třída Hala ISŠ – NAPLNĚNO ST 16.00–20.00 – 1. 10. 350 Kč
17. Beachvolejbal 7.–9. třída + SŠ Hala ISŠ – NAPLNĚNO ST 16.00–17.00 – 1. 10. 350 Kč
18. Pilates – zdravotní cvičení pro ženy ZŠ Tyršova (tělocvična) ČT 19.00–20.00 – 2. 10. 40 Kč jednotl. vstup
19. Rybářský kroužek DDM (vždy 1. úterý v měsíci) ÚT 16.00–18.00 – 7. 10. 100 Kč ročně
20. Sportovní hry 1.–2. třída ZŠ ZŠ Komenského (malá tělocvična) (zatím neurčeno) 350 Kč
21. Stolní tenis – pokračují ZŠ Komenského (malá tělocvična) PO 18.00–20.00 – 8. 9.

ČT 18.00–20.00 – 11. 9. 650 Kč
22. Šachový kroužek DDM (zatím neurčeno) 200 Kč
23. Volejbal – dívky 2x týdně ZŠ Tyršova (tělocvična) ÚT 16.00–17.00 – 16. 9.                  

PÁ 16.00–17.00 – 19. 9.    600 Kč
24. Školička vaření (1.–2. třída) DDM (zatím neurčeno)  600 Kč (vč. surovin)
25. Školička vaření (3.–4. třída) DDM (zatím neurčeno)  600 Kč (vč. surovin)
26. Vaříme zdravě 8.–9. třída + SŠ – 10 dětí DDM (zatím neurčeno)  200 Kč (bez surovin)
27. Keramický kroužek (3.–5. třída) DDM ST 14.00–15.30 – 1. 10. 1x za 14 dnů 600 Kč
28. Korálkování pro dívky I. 1x za 14 dnů DDM (spol. zaháj., rozdělení do skup.) ÚT 15.30–17.30 – 7. 10. 400 Kč
29. Korálkování pro dívky II. 1x za 14 dnů DDM ÚT 15.30–17.30 – 7. 10. 400 Kč
30. Tvořivá dílnička (1–2. třída) DDM (zatím neurčeno) 400 Kč
31. Tvořivá dílnička pro rodiče s dětmi  DDM ČT 16.00–18.00 – říjen 50 Kč

1x za měsíc, přihlásit se předem jednotl. vstup
32. Odpolední hrátky (1.–4. tř.) (denně od září do června) DDM – NAPLNĚNO PO–PÁ 11.45–15.00

(možnost domluvy i na jednotlivé dny a hodiny dle potřeby rodičů a rozvrhu) Pololetně 100 Kč/h.
33. Kytarový klub pro začátečníky (max. 10 dětí) DDM – NAPLNĚNO ST 16.00–17.30 – 1. 10 Zápisné bude určeno
34. Magic pro pokročilé DDM PÁ 15.30–18.00 – 3. 10. 350 Kč 

Letní tábor s DDM
Letní desetidenní tábor v červenci 2014 byl

opět vyvrcholením celoroční činnosti Domu
dětí a mládeže ve Slavkově u Brna a tradičně
se uskutečnil v rekreačním zařízení Kamínka
Roštín. Celotáborové hry „Tajuplný ostrov“ se
zúčastnilo 76 bezva dětí ve věku od 8 do 15
let. Velký dík za náročnou přípravu a realizaci
programu patří pedagogům DDM a vedoucím
jednotlivých oddílů. Děkuji také rodičům
účastníků tábora za pěkné sponzorské dá-
rečky, které zpestřily naše zakoupené sladkosti
a byly spravedlivě rozděleny všem dětem při
závěrečném vyhodnocení celotáborové hry. A
jak se vaše ratolesti s námi měly? To je vidět
z fotografií, které najdete na http://janmarti-
nek. cz/list/ nebo na www.ddmslavkov.cz.

Ivana Olejníková, ředitelka DDM
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přístavba stávajícího domu směrem do dvora.
Náklady budou stát cca 7 mil. Kč. Stát poskytuje
dotaci ve výši 75 %, městskou pokladnu by tak
stavba stála cca 1,8 mil. korun. Kromě samotné
přístavby projekt řeší i nutnou revitalizaci bu-
dovy. Podle učitelek je rozšíření budovy na Ko-
láčkově náměstí nejlepší variantou. Klidná
lokalita a možnost využití zámeckého parku jsou
ideálním a bezpečným prostředím pro děti.  

Pracovníci úřadu měli na stole několik variant,
včetně postavení úplně nové budovy. Na takový
projekt bychom ale nemohli žádat o dotaci. Ná-
ročná příprava a samotná stavba by trvala několik
let. Navíc demografický vývoj napovídá, že po
odeznění aktuálního vrcholu bychom mohli mít
prostory mateřských škol zase nenaplněné, a to
i s předpokladem nových mladých rodin, které
se do Slavkova u Brna budou stěhovat.

Ing. Ivan Charvát, starosta města Slavkov u Brna 

Ve Slavkově byly do MŠ Zvídálek přijaty všechny tříleté děti
zaplní více než polovina dětí přímo ze Slavkova
u Brna.

Uvědomujeme si, že nejen kvůli demogra-
fickému vývoji zažíváme enormní poptávku
o umístění dětí do našich mateřských škol.
Přestože jsme ještě stále schopní vyhovět rodi-
čům s dětmi ve věku tří let, nechceme zapome-
nout na složitou situaci těch rodin, které budou
muset kvůli udržení si zaměstnání několik mě-
síců hledat alternativní řešení. 

Také proto zastupitelé na svém jednání 18.
srpna podpořili podání žádosti o dotaci na roz-
šíření kapacity mateřské školy na Koláčkově
náměstí. V tuto chvíli, kdy ještě nemáme žádost
schválenou a neznáme přesný harmonogram
připravované výzvy, nemůžeme s jistou říct,
kdy by se nová třída mohla zaplnit dětmi. Re-
álně se jeví školní rok 2017/2018. 

Prostory pro 28 dětí by mohly vzniknout jako

Zastupitelé města schválili záměr na stavbu
nové třídy v budově mateřské školy Zvídálek
na Koláčkově náměstí. Tento dokument je ja-
kousi „přihláškou“ k žádosti o dotaci od minis-
terstva školství. Městská mateřská škola by tak
při kladném posouzení mohla přijmout o 28
dětí více. 

Letos bylo do městské školky přijato 64 dětí.
Ředitelka mohla vyhovět žádosti všech rodičů,
jejichž děti dosáhly věku tří let, nebo je některé
dosáhnou na podzim. Dvanácti žádostem dětí,
které dovrší věku tří let do konce roku, ne-
mohlo vedení mateřské školy vyhovět. 

Mateřská škola Zvídálek je tak pro tento
školní rok zcela zaplněná. Od září ji bude nav-
štěvovat 208 dětí – 168 dětí pojme budova na
Komenského náměstí, 40 předškoláků dochází
na Koláčkovo náměstí. Dalších 75 míst nabízí
i křesťanská mateřská škola Karolínka. Letos ji

pačka, přírodní kladiny, kreslicí tabule, různé
druhy pochůzných materiálů, zkvalitněna kolo-
běžková dráha. Také bylo dokončeno zastínění
pískovišť. Zahrada je osázena vhodnými rostli-
nami a vzhledem k umístění zahrady u hlavní
cesty jsme zastínili plot, aby děti měly pro své
hry větší soukromí. 

Vybavení naší zahrady a terasy není ko-
nečné. Podle finančních prostředků chceme
v jejich rozvoji dále pokračovat. Naší snahou
je vytvořit pro děti v mateřské škole příjemné
a pohodové prostředí. Všechny děti rády přiví-
táme a věříme, že se jim bude u nás v Mateřské
škole Zvídálek líbit. vedení MŠ Zvídálek

Na začátku školního roku přivítáme v naší
Mateřské škole Zvídálek 64 nových dětí. Děti
budou rozděleny do osmi věkově smíšených
tříd. Celkem se jich bude v MŠ vzdělávat 208
(v budově MŠ Komenského 168 dětí, v budově
MŠ Koláčkovo 40 dětí). 

Během prázdnin jsme opět zlepšovali este-
tické prostředí v obou budovách mateřské školy.
V budově mateřské školy na Koláčkově náměstí
byly šatny dětí vybaveny novými šatními skříň-
kami, v umývárně dětí vyměněny věšáky na
ručníky a koupelnová zrcadla. Plánované vyba-
vení školní zahrady jsme zatím odložili vzhle-
dem k možné přístavbě nové třídy. 

Co nového v Mateřské škole Zvídálek
V budově na Komenského náměstí bylo do-

končeno vybavení školní zahrady a střešní te-
rasy. Tento projekt byl zrealizován na základě
poskytnutí finančního daru prostřednictvím
společnosti Dr. Oscar Olano, Malzgasse 15,
Basilej, Švýcarsko. 

Střešní terasa bude sloužit k environmentální
výchově dětí. Je zde zřízena bylinná zahrádka,
přírodní labyrinty, ptačí ráj, cesty zvířátek, zá-
honky k vlastnímu pěstování rostlin. Veškeré
vybavení je z přírodních materiálů.

Školní zahrada slouží k rozvoji pohybových
schopností dětí. Zahrada byla doplněna o další
herní prvky jako je opičí dráha, vahadlová hou-

V termínu 15. až 17. srpna se zúčastnilo druž-
stvo žákyň ve věku 8 až 12 roků volejbalového
kempu, který pořádal oddíl volejbalu TJ Minerva
Boskovice. Volejbalové soustředění probíhalo
v krásném prostředí ve Ždárné u Boskovic.

Na kempu bylo celkem 80 dětí v různých vě-
kových kategoriích. O metodické vedení se sta-
ralo 10 kvalifikovaných trenérů. Žákyně ze
Slavkova se účastnily tohoto kempu na základě
pozvání jednoho z nich. Pracovat s mládeží se
boskovickým trenérům daří. Výsledkem jsou
dobré výsledky v soutěžích žáků a dorostenců.
Nejvyšším oceněním je pak výchova kvalitních
jednotlivců, kteří se postupně prosazují v ligo-
vých družstvech i v reprezentaci ČR. 

Přítomnost jedné takové hráčky, která je čle-
nem družstva reprezentace ČR v kategorii juni-
orek byla pro naše holky zajímavým zpestřením
a určitě velkou motivací do dalšího tréninku.

Volejbalový kemp s účastí hráček DDM
Po dvou náročných dnech byl pro hráče od-

měnou závěrečný turnaj, který se odehrál v ne-
děli. Zde si mladé hráčky ze Slavkova
vyzkoušely již opravdový volejbal a všechny
přítomné přesvědčili o tom, že jejich tříleté sna-
žení přináší první výsledky. Pro ostatní hráče ve

svých věkových kategoriích byly naprosto vy-
rovnanými partnery. Důkazem toho byla od-
měna od trenérů Boskovic, kteří je rovnou
pozvali na příští kemp v roce 2015 a přislíbili
další spolupráci v podobě možnosti pořádání
přátelských zápasů. Jan Zmrzlý

Dětské hřiště Foto: archiv školy Střešní terasa Foto: archiv školy

Slavkovské volejbalistky A. Šafránková, E. Králíková, N. Kučerová, Tam. Zmrzlá a Ter. Zmrzlá vpravo dole Foto: J. Zmrzlý
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filmů navštívilo 1150 diváků, což činí v prů-
měru 144 osob na jedno představení. V situaci,
kdy průměrná návštěvnost v českých kinech je
cca 26 diváků na jednu projekci, je to velmi po-
těšující výsledek. Svou roli přitom zajisté se-
hrála i možnost sledovat film třeba vleže
s občerstvením připraveným jen několik kroků
opodál.

Děkujeme všem, kdo navštívili letošní fil-
mový festival a těšíme se na setkání u dalších
filmů nejen na filmovém festivalu, ale i v Kině
Jas. 

Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Pátý ročník Letního filmového festivalu po-
řádaného Zámkem Slavkov – Austerlitz (ja-
kožto provozovatelem Kina Jas) přinesl několik
změn oproti minulým letům. Dalo by se vlastně
říci, že všechno bylo jinak. 

Promítací plátno jsme si ještě vypůjčili, bylo
však nafukovací a mobilní – podle potřeby by
ho bylo možné bez problémů postavit do jiného
prostoru, pokud by to situace vyžadovala. Také
obsluha byla o mnoho jednodušší. 

Projekční zařízení v sestavě dataprojektor
a přehrávač blu-ray jsme použili vlastní, které
je běžně v provozu v Kině Jas v průběhu roku.

Ohlednutí za Letním filmovým festivalem
Rozšířil se tak podstatně výběr titulů, neboť
v minulých ročnících jsme si mohli vybírat jen
ze snímků na filmových pásech. A také to
umožnilo již zmíněnou flexibilitu, byť bylo celé
zařízení umístěno na stále stejném místě. Ale
jistě si ještě vzpomínáte na „filmovou marin-
gotku,“ se kterou se jen tak snadno hýbat ne-
dalo…

Divákům bylo nabídnuto celkem devět
filmů. Počasí bylo příznivé, kvůli velké bouřce
jsme neodehráli jenom jeden snímek, jinak
jsme byli připraveni promítat i v dešti, ale na-
štěstí taková situace nenastala. Zbývajících osm

V průběhu září se návštěvníci slavkovského
zámku opět budou moci seznámit s restaurátory,
postupy a technikou či materiály, které při své
práci využívají. Od 1. do 30. září se totiž v re-
prezentativních prostorách prvního patra zámku
bude tento rok konat druhý běh Slavkovského
restaurování 2014. Zájemci budou moci pozoro-
vat studenty Vyšší odborné restaurátorské školy
přímo při jejich práci a budou mít příležitost po-
ložit jim otázky spojené s restaurováním a kon-
zervováním především dřeva a keramiky.

Slavkovské restaurování 2014
Mimo to bude od 5. září otevřena v přízemí

před pokladnou slavkovského zámku volně pří-
stupná výstava dokumentující průběh restauro-
vání na slavkovském zámku a prezentující stav
sbírkových předmětů před a po zásahu.

Slavkovské restaurování je společným pro-
jektem Zámku Slavkov – Austerlitz a Vyšší od-
borné restaurátorské školy v Brně. Hlavním
odborným garantem je restaurátor Mgr. Radek
Ryšánek.

Mgr. Martin Rája, Ph.D., ZS-A

ších aktivitách, připravovaných kolektivem za-
městnanců ZS-A.

Ing. Aleš Šilhánek, ředitel ZS-A

To, že náš překrásný zámek je nejen kulturně
historickým centrem regionu, ale i vyhledáva-
ným místem pro prestižní setkání, ví snad
každý občan našeho města. Možná je ale málo
známé to, že se na zámku pravidelně uskuteč-
ňují i slavnostní akce, mezi které se nepo-
chybně řadí i zakončení studia na vysoké
vojenské škole, slavnostní vyřazení odborných
kurzů nebo ukončení kurzů civilních zaměst-
nanců NATO, které s naprostou pravidelností
přivádí na zámek cizince doslova z celého
světa. 

Tyto akce jsou výsledkem velmi dobré spo-
lupráce s Velitelstvím výcviku – Vojenskou
akademií Vyškov. 

Sluší se připomenout alespoň poslední dvě
slavnosti, které proběhly v červenci t. r. Šlo
o vyřazení Odborného kurzu Vojenské policie
armády ČR a vyřazení absolventů Důstojnic-
kého kurzu. V obou případech se mezi čest-
nými hosty objevili vysoce postavení velitelé
armády České republiky. 

Skvělá spolupráce s Armádou ČR

Tyto aktivity pak ve svém důsledku mají
kromě ekonomického hlavně velký marketin-
gový přínos, který se pozitivně projevuje v dal-

V neděli 28. září od 13 hodin vás srdečně
zveme do historických prostor zámku Slavkov –
Austerlitz prožít příjemné odpoledne s bohatým
doprovodným programem v tom pravém sváteč-
ním duchu, a to svatebním. Akce s názvem „Zá-
mecký svatební den aneb Svatba na zámku
live“ po celé nedělní odpoledne všem příchozím
nabídne spoustu zajímavých novinek, informací
a trendů ze svatebního oboru. Celý den se bude
točit kolem příprav svatebního páru na obřad.
Mnoho zajímavého nabídnou workshopy na
téma etiketa, osobní image a trendy 2015, líčení,

Svatba na zámku live
kadeřnická a floristická show. Lákavé budou
zcela jistě přehlídky svatební a společenské
módy nebo spodního prádla. Akci doplní stylová
kavárna, projížďky bryčkou, ochutnávka dob-
rého jídla nebo příjemná hudba v podání smyč-
cového tria a další. Den završí svatební obřad,
který proběhne v Divadelním sále zámku.  

Cena vstupenky v předprodeji 60 Kč na
místě 100 Kč. Předprodej vstupenek na akci
v informační centru Slavkov, tel.: 513 034 156,
infocenturm@zamek-slavkov.cz

David Kučera a Hana Partyková, ZS-A

Vyřazení absolventů na zámku Foto: archiv ZS-A
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Na podzimní čas jsme si pro návštěvníky
zámku připravili prodejní výstavu obrazů Re-
naty Dvořákové s názvem Inspirace kameny.

Paní Renata Dvořáková maluje kameny,
které na jejích obrazech však neuvidíte tak, jak
jsme zvyklí, ale pomocí mikroskopu se dívá do
drahokamů a rozličné barvy a tvary, které vidí,
přenáší pak na plátno a zobrazuje tím jejich
vnitřní pestrý život. Vznikají tak nádherné
malby s bohatstvím barev.

Renata Dvořáková se již od dětství věnuje
kamenům a malování a také dlouhou dobu pů-
sobila v Německu. Její obrazy se nachází

Inspirace kameny
v mnoha soukromých i veřejných sbírkách
a také často spolupracuje s geology. Vystavuje
nejen v České republice, ale i po celém světě.  

Vernisáž této neobyčejné výstavy se usku-
teční v úterý 23. září v 17 hodin v Rubensově
sále slavkovského zámku.

Návštěvníci výstavy budou mít navíc také
možnost si nejenom tuto barevnou krásu pro-
hlédnout, ale také mikroskopem proniknout do
tajemného světa, který se ukrývá v kamenech.
Výstavu bude možné spatřit souběžně s provo-
zem zámku do 2. listopadu 2014. Všichni jste
srdečně zváni! Hana Partyková, ZS-A

1896 P. Procházkou nebo jde o obraz starší,
který kapli věnoval P. Peregrin Obdržálek
a P. Procházka pouze vymaloval kapli. Rovněž
zobrazený světec v sobě zahrnuje dvě histo-
rické osobnosti – sv. Donáta, římského vojáka,
který žil ve 2. století a je uctíván jako ochránce
proti škodám způsobeným bleskem a sv. Do-
náta z Arezza, který působil ve 4. stol. jako bi-

Poznatků o obraze sv. Donáta je žalostně
málo a nejsou jednoznačné. V každém případě
jde o olejomalbu na plátně, kterou je možné za-
řadit k tzv. naivnímu umění z 2. poloviny 19.
století. Dle podkladů, které se však rozcházejí,
není zřejmé, zda obraz byl namalován v roce

Znovuobjevený obraz sv. Donáta
Dne 14. srpna byla v historických prostorách

Zámku Slavkov – Austerlitz zpřístupněna vý-
stava Obrazy, roucha a devocionálie ze sbírek
Zámku Slavkov – Austerlitz. Výstava představuje
průřez sbírkovým fondem s církevní tematikou,
který je v této šíři vystaven prakticky poprvé.
Jedním ze zajímavých exponátů, které se dotý-
kají přímo Slavkova u Brna, je oltářní obraz sv.
Donáta z dnes již neexistující kaple, která v mi-
nulosti stávala naproti bývalému cukrovaru ve
Slavkově. Kaple byla postavena pravděpodobně
již na konci 18. století jako prosba za odvrácení
živelných pohrom. V 19. století však sloužila
jako skladiště střelného prachu a byla natolik po-
škozena, že měla být stržena. Při stavbě cukro-
varu ji však zcela bezplatně opravil pražský
stavitel V. Nekvasil. Slavkovský rodák P. Pe -
regrin Obdržálek kapli věnoval železný kříž,
 oltářní obraz sv. Donáta a založil nadaci s počá-
tečním vkladem 20 zlatých. Na svátek sv. Donáta
se konával ke kapli průvod a byla sloužena
krátká pobožnost. Kaple pak byla udržována –
částečně na náklady cukrovaru. Již od roku 1947
však probíhala jednání o jejím odstranění. Stála
totiž na místě, kde měly být vybudovány garáže
a cukrovarské krechty na řepu. Kaple byla nako-
nec zbořena na počátku 50. let 20. století. 

Poklady nejen z depozitářů (90)

Kaple sv. Donáta, archiv ZS-A; Zaměření průčelí kaple sv. Donáta z r. 1947, archiv ZS-A; obraz ze sbírek Zámku Slavkov –
Austerlitz, foto B. Maleček

Václavský jarmark
a burčákové slavnosti

V sobotu 20. září se od 9 hodin bude konat
v prostorách zámeckého parku již tradiční Vác-
lavský jarmark doplněný šestým ročníkem
Zámeckých burčákových slavností. V něko-
lika desítkách stánků bude možnost zakoupit
nejrůznější dekorativní předměty, bižuterii,
ruční a řemeslné výrobky apod., a pochopitelně
také ochutnat letošní burčák. Nebude samo-
zřejmě chybět ani nezbytné občerstvení. 

V rámci Dnů evropského dědictví připravil
Zámek Slavkov také speciální prohlídky. Ze-
jména bude poprvé veřejnosti zpřístupněn ze-
mědělský depozitář. S odborným výkladem si
tak budete moci prohlédnout zemědělské ná-
řadí, stroje a také k čemu sloužily a jak se po-
užívaly. 

Ve spolupráci s občanským sdružením Per
Vobis jsou připraveny další oblíbené kostýmo-
vané prohlídky, tentokrát v zámeckém pod-
zemí. Prohlídky si rezervujte na tel.
544 227 548. Ing. Jana Slouková, ZS-A

skup v italském městě Arezzu. V každém pří-
padě obraz představuje střípek z poměrně ne-
známé slavkovské historie, který můžete
spatřit, společně s dalšími zajímavostmi, až do
konce září právě na výstavě Obrazy roucha
a devocionálie na zámku ve Slavkově u Brna.

PhDr. Vladimíra Zichová, Mgr. Martin Rája, Ph.D.,
Zámek Slavkov – Austerlitz

Mimořádné prohlídky
depozitáře zemědělství

Zámek Slavkov – Austerlitz zve všechny zá-
jemce na mimořádné komentované prohlídky
depozitáře zemědělství, který bude veřejnosti
zpřístupněn vůbec poprvé.

Prohlídky se uskuteční: v sobotu 20. září
v termínech: 10.30 hod.; 13.00 hod. a 14.30
hodin.

Vzhledem k omezené průchodnosti je
vhodné si vstup objednat předem v pokladně
zámku na tel. č. 544 227 548.

Srdečně zvou
pracovníci Zámku Slavkov – Austerlitz

Obrazy R. Dvořákové Foto: archiv ZS-A
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Derniéra výstavy Obrazy, roucha a devocionálie
Zámek Slavkov – Austerlitz zve všechny zájemce na komentovanou prohlídku výstavy Ob-

razy, roucha a devocionálie. Prohlídka s výkladem k jednotlivým předmětům se uskuteční v zá-
věru výstavy v úterý 30. září v 16 hodin.

Výstava je však přístupná denně v souladu s provozem zámku. Přijďte si tedy i vy prohléd-
nout zajímavé předměty, které jsou v této šíři vystaveny poprvé od vzniku muzea v roce 1922.

PhDr. Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Hvězdy jak je neznáte
Jan Kraus je český herec, publicista, drama-

tik, režisér a především známý moderátor po-
pulárního pořadu Show Jana Krause a Uvolněte
se, prosím. Tato současná moderátorská špička
v talkshow míří do Slavkova u Brna! Ve středu
15. října od 20 hodin na pódiu slavkovského
kina JAS uvidíte kromě toho skvělého glosátora
každodenního života, také další známé tváře a to
zpěváka Monkey Business Matěje Rupperta,
který zároveň vyplní hudební část programu,
a DJ a moderátora Václava D. Kosíka. Základ
zábavného večera s názvem HVĚZDY JAK JE
NEZNÁTE budou tvořit historky hostů, pís-
ničky a odpovědi na otázky posluchačů v sále.

Předprodej vstupenek v Informačním centru
ve Slavkově u Brna, cena v předprodeji 350 Kč.
S nákupem vstupenek neváhejte, počet míst je
omezen. Ing. Jana Slouková, ZS-A

Merkur
Ve čtvrtek 22. května se na zámku Slavkov

– Austerlitz uskutečnila vernisáž legendární
stavebnice Merkur, kterou zahájil sběratel
a majitel pan Jiří Mládek. Pana Mládka řadíme
mezi pět největších sběratelů na světě, v České
republice je zatím jediný. Jeho sbírka byla
v červnu 2006 oceněna Certifikátem Pelhři-
movského muzea kuriozit a model Ocelového
města podle románu Julese Verna je zapsán do
Guinnessovy knihy rekordů jako největší
stavba tohoto druhu na světě. 

Bylo nám ctí tuto unikátní výstava na zámku
hostit a věříme, že udělala radost nejen dětem,
ale i dospělým o čemž svědčí mnoho nádher-
ných, nápaditých a také technicky dokonalých
výrobků v dílně, jež byla součástí této výstavy. 

Tímto panovi Mládkovi děkujeme za zapůj-
čení části jeho sbírky a přejeme mu spoustu pří-
jemných chvil s touto stavebnicí a ať se mu
sbírka rozrůstá. Hana Partyková, ZS-A

KINO JAS SLAVKOV ZÁ¤Í 2014
 3. 9. středa     19.30 hod.   LESNÍ DUCH                                                                                                         91 minut
                                            Mia je mladá dívka, jejíž život je prostoupený zklamáním a závislostmi, požádá svého bratra Davida, jeho

přítelkyni Natalie a přátele z dětských let Olivii a Erika, aby se společně s ní vydali do rodinné chaty v lesích, kde
by jí pomohli vypořádat se s démony závislosti jednou provždy. V opuštěné chatě s překvapením zjistí, že se do
ní kdosi vloupal. Režie: Fede Alvarez. Hrají: Jane Levy, Shiloh Fermandez, Jessica Lucas, Lou Tailor Pucci, Elizabeth
Blackmore. Žánr: Horor/Thriller.

                                            Vstupné: 80 Kč                                                                                                           Přístupný od 15 let

 6. 9. sobota    19.30 hod.   BABOVŘESKY 2                                                                                          110 minut
 7. 9. neděle    19.30 hod.   Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života v současné vesnici, která s nadhledem a

komediální nadsázkou, tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které
pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům. Hrají: Lukáš Langmajer, Lucie Vondráčková, Jan Dolanský, Veronika
Žilková, Martin Stropnický, Jiří Pecha a další.

                                            Vstupné: 80 Kč                                                                                                            Mládeži přístupný

10. 9. středa     19.30 hod.   KRÁSKA A ZVÍŘE                                                                                112 minut
                                            Bylo nebylo… Žil kdysi kupec, jehož nejmladší dcera se jmenovala Kráska. Kupec přišel o vše během strašlivé

bouře a jeho rodina byla zruinována. Jednoho dne ztracen uprostřed lesa objevil něco úžasného, hrad plný
bohatství. Za utrženou růži pro Krásku, však obludné Zvíře požadovalo jeho smrt. Režie: Christophe Gans. Hrají:
Léa Seydoux, Eduardo Noriega, Vincent Cassel, Andrey Lamy, Nicolas Gob a další. Žánr: Fantasy/Romantický.

                                            Vstupné: 70 Kč                                                                                                           Mládeži přístupný

13. 9. sobota    19.30 hod.   MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH   95 minut
                                            Je tu konec školního roku a dlouho očekávané prázdniny jsou konečně tady. Malý Mikuláš, jeho rodiče a babička

vyrazili k moři. Mikuláš si u moře najde nové přátele. Ben, který tam bydlí, Fredy, který pořád něco jí, Georgie,
který je vtipný už jen proto, že je angličan, uplakánek Paul a Christhopher, který chce mít vždycky pravdu. Režie:
Laureát Tolare. Hrají: Valérie Lemercier, Kad Merad, Francis Pemin, Daniel Prévost, Judith Henri, Bruno Lochet.
Žánr: Komedie/Rodinný.

                                            Vstupné: 75 Kč                                                                                                           Mládeži přístupný

14. 9. neděle    16.30 hod.   VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ                                         86 minut
                                            Ve snaze přežít zimu a neumřít hlady, rozhodnou se nerozluční přátelé krysa a veverka Bručoun vyloupit obchod

plný oříšků, na který omylem narazí. Jejich svět je najednou krásnější. Zvířátka však vůbec netuší, že obchod je
jen krycí místo pro lupiče. Ti se chystají vyloupit banku skrz vykopaný tunel a místo pytlů s penězi podstrčit pytle
ořechů. Rozhodně je na co se těšit. Žánr: Animovaný/Dobrodružný/Rodinný.

                                            Vstupné: 65 Kč                                                                                                           Mládeži přístupný

17. 9. středa     19.30 hod.   V UTAJENÍ 
                                            Špionážní film o mladé ženě Annie (Piper Perabo) praktikantce ve službách CIA, která se náhle ocitne uvnitř

agentury. Myslí si, že je to kvůli tomu, že ovládá šest světových jazyků a je zcestovalá. Může za to však někdo
z její minulosti. Jejím pomocným kolegou agentem je slepý voják Auggie Anderson (CHristopher Gorham) který jí
pobude pomáhat. Dále hrají: Anne Dudek, Daniela Alfonso, Devin Kelley, Anna Camp.

                                            Vstupné: 75 Kč                                                                                                           Přístupný od 12 let

20. 9. sobota    19.30 hod.   NOE                                                                                                                                               138 minut
                                            Svět už zachránila řada hrdinů, ale on byl první. Noe. Režisér Darren Aronofsky, tvůrce Černé labutě a dalších

výjimečných filmů stvořil výpravné katastrofické drama, které vám odvypráví jeden z nejstarších biblických
příběhů tak, jak jste jej asi ještě neslyšeli. Hrají: Russel Crowe, Anthony Hopkins, Jennifer Connelly, Emma Watson.

                                            Vstupné: 80 Kč                                                                                                           Přístupný od 12 let

21. 9. neděle    16.30 hod.   MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ   89 minut
                                            Na malebném lesním paloučku se jednoho dne rozhoří nepřátelství mezi koloniemi černých a červených

mravenců. Příčinou sporu jsou zbytky jídla z pikniku, které tam zanechal mladý pár. Najednou se uprostřed
znepřátelených stran objeví odvážná beruška. Skamarádí se s černým mravenečkem Mandiblem a pomůže mu
zachránit mraveniště před invazí černých bojovníků na čele s hrozivým Butorou. Žánr:
Animovaný/Dobrodružný/Rodinný.

                                            Vstupné: 65 Kč                                                                                                           Mládeži přístupný

24. 9. středa     19.30 hod.   ŠPINAVÝ TRIK                                                                                             138 minut
                                            Fiktivní snímek Špinavý trik který je založen na reáliích jednoho z nejpozoruhodnějších skandálů v dějinách

Spojených států, vypráví příběh špičkového podvodníka Irvinga Rosenfelda (Christian Bale), který se svou
partnerkou a milenkou Sydney Prosserovou (Amy Adams) přinucen ke spolupráci s agentem FBI Richiem
DiMasem (Bradley Cooper), který se zcela vymkl kontrole. Režie: David O. Russell. Žánr: Krimi/Drama.

                                            Vstupné: 80 Kč                                                                                                           Přístupný od 15 let

27. 9. sobota    19.30 hod.   BUDOUCNOST NEJISTÁ                                                       101 minut
                                            Patnáctiletá Daisy žije celkem běžně komplikovaný život – má deprese a vztek na všechny. Rodiče ji proto pošlou

z New Yorku k tetě Penn na anglický venkov. Po prvním odmítání všech a všeho si Daisy uvědomí, že se jí tam
vlastně líbí a navíc se jí líbí i bratranec Edmund. K svému překvapení nakonec úplně zapadne do místní
mládežnické party a jejich radovánek. Režie: Kevin Macdonald. Hrají: Saoirse Ronan, Tom Holand, Georgie
MacKay, Corey Johnson. Žánr: Drama/Akční.

                                            Vstupné: 80 Kč                                                                                                           Přístupný od 12 let

28. 9. neděle    16.30 hod.   KHUMBA                                                                                                                         85 minut
                                            Zebra Khumba byl už od narození terčem posměchů svého stáda, protože se narodil napůl pruhovaný a napůl

bílý. Navíc když začalo období sucha, příbuzní Khumbu obvinili, že je prokletý a že je příčinou všech
nepříjemností. Stádo v čele s jeho otcem ho tedy vyhnalo. Odvážná, polopruhovaná zebra se vydává do
nebezpečného ale zároveň zábavného dobrodružství, aby našel chybějící proužky a získal zpět respekt své
rodiny. Žánr: Animovaný/Dobrodružný/Rodinný.

                                            Vstupné: 65 Kč                                                                                                           Mládeži přístupný

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

Stavebnice Merkur Foto: archiv ZS-A
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jeho zdravotní stav již nedovolil odjet do
Darney, kde se poslední červnový víkend ko-
naly tradiční oslavy Dne armády ČR. Přesto
dne 14. července opět zastupoval naše město
na Velvyslanectví Francie v Praze při oslavě
výročí dobytí Bastily.

Na poslední prázdninový víkend byl RM
nominován na 7. mezinárodní setkání Slav-
kovů ve slovenském Nižném Slavkově, kam
se po dvou letech opět tolik těšil (v roce 2012
se zúčastnil srazu v sousedním Vyšném Slav-
kově). V loňském roce byl jedním z hlavních
organizátorů této mezinárodní akce, která se
konala u nás ve Slavkově u Brna a jejíž prů-
běh pečlivě zaznamenával na svou videoka-
meru a poté poutavě sestříhal na DVD.
Slavnostního předávání a promítání tohoto
svého díla při letošním mezinárodním srazu
stejnojmenných měst ze čtyř evropských
zemí (Česká republika, Slovensko, Polsko,
Maďarsko) se bohužel již nedočkal. Smrt mu
v tom zabránila. Rychlá a nečekaná. Živě se
až do posledních chvil svého života zajímal
o vše, co se v našem městě dělo. Své mnohé
plány, mezi něž patřil i záměr zpracování
vlastního videodokumentu o proměnách
Slavkova u Brna po roce 2000, již nebude
moci realizovat a dokončit. Odešel bez mož-
nosti rozloučení se se všemi, kteří jsme věřili,
že se mezi nás ještě vrátí. Bude nám velmi
chybět. Nejen jako starosta hasičů či před-
seda „družby“ s Darney, ale i jako člověk,
přítel a kamarád. Navždy zůstane v našich
srdcích a vzpomínkách. 

Pane Vratislave Malý, jménem Zastupitel-
stva města Slavkova u Brna bych Vám chtěl
touto cestou veřejně srdečně a upřímně po-
děkovat za vše, co jste pro město Slavkov
u Brna za dlouhá léta vykonal. Velké podě-
kování Vám patří také od všech členů Hasič-
ského sboru Slavkov u Brna. Čest Vaší
památce.

Ing. Ivan Charvát, starosta města

Vzpomínka na pana Vratislava Malého
zůstával významnějším a nejoddanějším pro-
pagátorem těchto mezinárodních vztahů
a myšlenek spolupráce a přátelství. Pod jeho
vedením za uplynulá léta vycestovalo do Fran-
cie mnoho našich delegací, oficiálních předsta-
vitelů města, zástupců sportovních oddílů,
folklorních souborů, zájmových spolků
a kroužků, dětí a mládeže ze základních
i středních škol reprezentovat naše město i re-
gion, představit místní zvyky a kulturu, navá-
zat přátelství, která se následně mnohdy trvale
přenesla mezi jednotlivé občany obou měst.
Byl známou a váženou osobností nejen u nás
ve Slavkově u Brna, ale též v tomto malém,
avšak pro naši zemi a národ velmi významném
severofrancouzském městě, kde 30. června
1918 francouzský prezident Raymond Poin-
caré předal československým legionářům zá-
stavu a jako první evropský státník uznal nárok
Čechů a Slováků na samostatnost. Právě v Dar-
ney si proto pravidelně 30. června Česká re-
publika za přítomnosti mnoha významných
osobností politického, vojenského a duchov-
ního života připomíná tehdejší významné udá-
losti našich dějin a slaví Den ozbrojených sil
ČR. Zástupci našeho města bývají při tomto
 pietním aktu tradičně přítomni, stejně jako
slavkovští dobrovolní hasiči ve slavnostních
uniformách, kteří zde u památníku drží čestnou
stráž. I na tomto měl vždy hlavní zásluhu pan
Vratislav Malý, který byl věrným a oddaným
propagátorem a nositelem těchto vztahů, spo-
lupráce a přátelství i odkazu historie české
a slovenské státnosti.

Avšak nebyly to jen pravidelné návštěvy na-
šich delegací ve Francii, ale i organizace po-
bytů francouzských přátel u nás ve Slavkově
u Brna, péče o tyto hosty a starost o jejich pro-
gramovou náplň. V posledních dvou letech se
pan Vratislav Malý také zúčastnil a reprezen-
toval naše město na Velvyslanectví České
 republiky v Paříži při setkání zástupců fran-
couzských a českých měst, která spolu pojí
partnerské smlouvy o spolupráci, stejně jako
na Velvyslanectví Francie v Praze při oslavách
státního svátku 14. července, kterým si celá
Francie připomíná dobytí Bastily a tedy začá-
tek Velké Francouzské revoluce.

Pana Vratislava Malého jsme všichni znali
jako velmi aktivního, elegantního a přátelského
muže, plného života a plánů do budoucna. Jeho
náhlý a pro mnohé nečekaný odchod nás velmi
zasáhl a ranil. První květnový víkend reprezen-
toval naše město při oslavách polské státnosti
v partnerském městě Sławków. Na přelomu
května a června se po celý víkend v rámci Dnů
Slavkova ještě s plným nasazením věnoval
našim hostům z chorvatského Pagu. O několik
dnů později jsme pak společně v Černínském
paláci v Praze přihlíželi předávání Ceny GRA-
TIAS AGIT MMXIV panu André Poirotovi
z Darney z rukou ministra zahraničních věcí
Lubomíra Zaorálka. V letošním roce mu však

Když jsme se před několika málo dny roz-
hodli navrhnout Zastupitelstvu města Slav-
kova u Brna udělit panu Vratislavu Malému
Cenu města a pamětní medaili města za jeho
dlouholetou a obětavou práci pro město Slav-
kov u Brna v oblastech rozvoje partnerských
vztahů s francouzským městem Darney
a podpory činností slavkovských dobrovol-
ných hasičů, nikdo jsme nepředpokládali, že
ji nebude již moci osobně převzít a už vůbec
ne to, že se o svém zaslouženém ocenění ani
nedozví. Zákeřná nemoc tomu zabránila, ze-
mřel krátce po „oslavě“ svých 83. narozenin
v pátek 22. srpna 2014, pouhé dva dny po
svém vyznamenání. 

Pan Vratislav Malý se narodil 14. srpna
1931. Do posledních dnů svého života byl
stále aktivním a váženým zaměstnancem ob-
chodní společnosti Hutira Brno. Všichni jsme
s respektem obdivovali jeho pracovní a od-
borné schopnosti, nadšení a vitalitu, s nimiž
dokázal rutinně a zdárně plnit své úkoly pro
zaměstnavatele, kterého si velmi vážil.

Pan Vratislav Malý se stal v roce 1989 čle-
nem Sboru dobrovolných hasičů Slavkov
u Brna, pro jehož členy byl již od samého po-
čátku svého členství přirozenou autoritou.
Záhy v roce 1990 byl zvolen do funkce sta-
rosty Hasičského sboru Slavkov u Brna, kte-
rou vykonával svědomitě a nepřetržitě až do
své smrti. V roce 1993 měl pak nemalé zá-
sluhy na založení Moravské hasičské jed-
noty. Dlouhá léta se aktivně podílel na
přípravě a organizaci soutěžních a společen-
ských akcí pořádaných místním sborem
i prezidiem jednoty. Za svoji činnost získal
celou řadu zasloužených ocenění. V roce
2008 mu bylo Moravskou hasičskou jedno-
tou uděleno vyznamenání za Příkladnou
práci a v roce 2009 pak medaile za Věrnost
II. stupně. V roce 2010 jako starosta Hasič-
ského sboru Slavkov u Brna převzal z rukou
hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Mi-
chala Haška Poděkování pro JSDH Slavkov
u Brna za obětavé úsilí při záchranných pra-
cích a likvidaci následků povodní na území
Jihomoravského kraje a z rukou starosty
města Cenu města a pamětní list města pro
Jednotku Sboru dobrovolných hasičů Slav-
kov u Brna za aktivní přístup, osobní nasa-
zení a obětavost při řešení mimořádných
havarijních situací a událostí v důsledku po-
vodní ve Slavkově u Brna. V roce 2012 se za-
sloužil o důstojné oslavy 130. výročí vzniku
Hasičského sboru Slavkov u Brna, v rámci
nichž byla na budově hasičské zbrojnice
umístěna pamětní deska k uctění věčné pa-
mátky všech členů SDH Slavkov u Brna,
kteří zasvětili svůj život práci v duchu hesla
„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“.

Pan Vratislav Malý v roce 1987 stál u po-
čátku vzniku partnerství našeho města s fran-
couzským městem Darney a v dalších letech

Začátek babího léta si zaslouží oslavit se sklenkou burčáku a poslechem
lidové hudby v podání slavkovské Zámecké kapely. Zveme vás proto v so-
botu 13. září od 18 hod. na nádvoří Panského dvora na posezení s hudbou.
Těšit se můžete nejen na pohodovou atmosféru, kterou navodí dechový

kvintet z našeho města, ale také gurmánské občerstvení a dobré víno. Tě-
šíme se na vás! Vstupné činí 60 korun, předprodej je již nyní zahájen na
Informačním turistickém centru na Palackého náměstí.

MgA. Martin Křížka, SC Bonaparte

Posezení se Zámeckou kapelou

Vratislav Malý Foto: R. Lánský



PŘEVOD VHS na DVD

uzenac@slanecek.cz, 604 706 900
Brnûnská 642, Slavkov u Brna

1 hodina záznamu
300 Kã

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

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

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

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

Uzávěrka pro inzerci:
v pátek 19. října do 16 hodin

Podmínky viz www.bmtypo.cz

VÝROBCE NÁBYTKU A INTERIÉRŮ NA ZAKÁZKU

nabízí:  výrobu kuchyňských linek
    dětských a obývacích pokojů
    vestavných skříní a dalšího nábytku

tel. 603 502 371
e-mail: emiloboril@seznam.cz
provozovna: ulice ČSA 305, Slavkov u Brna
www.stolarstvi-oboril.cz

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

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

www.fer-uver.cz

800 303 330Volejte ZDARMA

PŮJČKY – ÚVĚRY
Tel.: 722 968 767
Zprostř. více věřitelů

www.papouscizoo.cz

Papouščí zoologická zahrada v Bošovicích
Vás zve k návštěvě (17 km od Slavkova)

693 52 Bošovice
Lipová 57–58
tel. 777 169 005

• více jak 120 kusů papoušků v 25 druzích
• dětský koutek se zvířátky
• posezení v Café Kakadu
• možno objednat i výklad –

vhodné pro školy, turistické kluby apod.

Otevřeno denně
vč. sobot, nedělí a svátků
duben–září 10–18 h.
říjen 10–17 h.

TEXTIL ZDEŇKA

TEXTIL NA
OBJEDNÁVKU

DROGERIE
OPRAVA ODĚVŮ

Tel.: 737 867 922

ČISTÍRNA

Brněnská 642, Slavkov u Brna
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REZIDENCE 
AUSTERLITZ

PRODEJ BYTŮ 
A RODINNÝCH 
DOMŮ
SLAVKOV U BRNA UL. ZELNICE III

POKRAČUJE

www.RezidenceAusterlitz.cz

Rezervujte si byt nebo RD

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

3. MÍSTO STAVBA JMK

STAVÍME PRO VÁS

18 nových domů

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

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

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

 pozinkované
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

Milan Májek a syn

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

775 697 788
milanmajek@volny.cz

Prodejní doba:
po, st        7–17 h.
út, čt, pá   7–15 h.
so (od 1. 4. 2014)  8–11 h.           

www.slavkov-hutnimaterial.cz

JIŽ 10 LET S VÁMI

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642
Slavkov u Brna

tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz

www.bmtypo.cz

Nabízíme ve‰keré tiskafiské v˘robky
reklamní sluÏby, grafika, tisk

Reklamní
letáky

BroÏury,
katalogy

Roãenky,
v˘roãní
zprávy

Tiskopisy,
formuláfie

Kalendáfie
stolní 

i nástûnné

Knihy 
a ãasopisy

Obecní 
i firemní

zpravodaje

Reklamní
plachty
a cedule

Razítka,
pozvánky

Samolepky
plastové
i papírové

Dále nabízíme moÏnost inzerce ve Slavkovském
a Rousínovském zpravodaji a na informaãním
webu veslavkove.cz s denní unikátní náv‰tûvností
cca 1400 pfiístupÛ. Více na www.bmtypo.cz

kadeřnictvíNOVÉ

PRODLUŽOVÁNÍ 
VLASŮ A ŘAS

Slavkov u Brna
Za Branou 276
tel. 606 183 645 Lucie
tel. 776 487 214 Karolína



Ceny jsou pouze doporu ené v etn  DPH. Akce platí do 31. 10. 2014. Odpov dnost 
za tiskové chyby vylou ena. Spole nost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobk , 
a proto si vyhrazuje právo zm nit design, speci  kace a vybavení bez p edchozího 
upozorn ní. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Navštivte naši prodejnu:

Spolehliví pomocníci pro váš skv lý výkon

HUSQVARNA 135
Lehká pila vhodná pro práce kolem domu. Lehce ovladatelná, se snadným 
startováním. Motor X-Torq snižuje spot ebu paliva a emise.
Výkon 1,5 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,4 kg.

HUSQVARNA 560 XP®

Moderní profesionální pila se systémem RevBoost™ pro rychlou akcele-
raci a vyšší výkon. Vybavena systémem AutoTune™ a motorem X-Torq 
s nízkými emisemi a s nižší spot ebou paliva.
Výkon 3,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,7 kg.

HUSQVARNA 535RX
Farmá ský k ovino ez pro náro né používání. Jedine ná ergonomie 
a vysoká odolnost. Dodáván s ergonomickými nosnými popruhy, struno-
vou hlavou a travním nožem.
Objem válce 34,6 cm³, výkon 1,6 kW, hmotnost bez p íslušenství 6,1 kg.

HUSQVARNA ST 121
Jednostup ová sn hová fréza 
pro majitele dom , kte í pot ebují 
kompaktní, lehce ovladatelnou 
a efektivní frézu pro uklízení nového sn hu 
z p íjezdových cest. S elektrickým startérem.
Motor LCT, objem válce 208 cm³, ší ka záb ru 53 cm.

HUSQVARNA 436Li
Lehká, snadno ovladatelná a tichá akumulátorová pila se startuje stisknu-
tím tla ítka. V cen  je zahrnuta nabíje ka a akumulátor.
Nap tí akumulátoru 36 V, kapacita akumulátoru 4,2 Ah, hmotnost bez ezné 
ásti a akumulátoru 2,5 kg , rychlost et zu max. 15 m/s.

HUSQVARNA 450 e-series
Univerzální farmá ská et zová pila. 
S moderními technologiemi a prvky pro snadné ovládání.
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,1 kg.

Ak ní cena:

5.690 K
B žná cena: 6.190 K

Ak ní cena:

14.990 K
B žná cena: 15.990 K

Ak ní cena:

13.990 K
B žná cena: 14.990 K

Ak ní cena:

18.190 K
B žná cena: 19.990 K

Cena:

15.790 K

Ak ní cena:

11.490 K
B žná cena: 12.490 K

HUSQVARNA 236
Lehká pila vhodná na pro ezávání strom  a práce kolem domu. Se snad-
ným startováním a nízkými vibracemi. Motor X-Torq snižuje spot ebu 
paliva a emise.
Výkon 1,4 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,7 kg.

Ak ní cena:

4.590 K
B žná cena: 4.990 K

HUSQVARNA 440 e-series
Univerzální farmá ská et zová pila. 
S moderními technologiemi a prvky pro snadné ovládání.
Výkon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,4 kg.

Ak ní cena:

9.390 K
B žná cena: 10.150 K

HUSQVARNA 450 e-series
Univerzální farmá ská et zová pila. 
S moderními technologiemi a prvky pro snadné ovládání.
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15“/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,1 kg.

Ak ní cena:

11.490 K
B žná cena: 12.490 K

HUSQVARNA 136LiHD50
Lehký, tichý a výborn  vyvážený plotost ih se velmi lehce ovládá a star-
tuje. V cen  je nabíje ka a akumulátor.
Nap tí akumulátoru 36 V, kapacita akumulátoru 1,5 Ah, délka lišty 50 cm, 
hmotnost bez akumulátoru 3,8 kg.

Ak ní cena:

12.990 K
B žná cena: 13.990 K

HUSQVARNA 545RX
K ovino ez s vysokým výkonem. Jedine ná ergonomie a ovladatelnost. 
Dodáván se strunovou hlavou, travním nožem a ergonomickými nosnými 
popruhy Balance XTM.
Objem válce 45,7 cm³, výkon 2,1 kW, hmotnost bez p íslušenství 8,7 kg.

Ak ní cena:

17.550 K
B žná cena: 19.490 K

NOVINKA

HUSQVARNA ST 224
Dvoustup ová sn hová fréza 
s vysokým výkonem, pro 
uklízení sn hu z v tších ploch 
a p íjezdových cest. S elektrickým startérem, 
vyh ívanými rukoje mi a LED sv tlomety pro pohodlnou práci.
Motor LCT, objem válce 208 cm³, ší ka záb ru 61 cm.

Cena:

32.690 K

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

www.rumpova.cz
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í

Blahopřání

Dne 12. září 2014 oslaví své 90. narozeniny
paní 

MARIE VYBÍHALOVÁ

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
přejí děti, vnoučata a pravnučky Adélka a Editka.

Blahopřání
Dne 27. srpna 2014 oslavila své 90. narozeniny

naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

ANEŽKA GARGOŠOVÁ

Do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přejí
dcery Ludmila a Marie s rodinami a vnoučata Rostislav,
Leona a Ladislava, pravnoučata Dominik, Ivona, Štěpán,

 Pavlína a Ladislav a prapravnoučata Tomášek a Sára.

Blahopřání

Dne 22. září 2014 se dožívá krásných 85 let
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní 

ANEŽKA BRULÍKOVÁ

Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
přejí synové s rodinami.

Chovatelské okénko
Vážení čtenáři Slavkovského zpravodaje,

blíží se konec prázdnin, začne podzim a my
chovatelé se intenzivně připravujeme na naší
největší akci v roce, a to 3. slavkovskou vý-
stavu konanou ve dnech 7. a 8. listopadu. Tato
výstava si vyžaduje velké přípravy – zajištění
vystavovatelů, organizátorů, dárců, kteří při-
spějí do tomboly. Letošní rok je po chovatelské
stránce špatný, díky počasí, které bylo v zim-
ních měsících mírně mrazivé od začátku jara
nadprůměrně teplé. Zvířata tyto změny snáší
velmi špatně, z hlediska rozmnožování nemají
vytvořeny ideální přírodní podmínky. Tento
fakt se odrazí určitě i na počtu vystavovaných
zvířat. Ač se to nezdá tak je k vidění každý rok
okolo 1000 zvířat různých druhů, barevných
rázů. Malé děti z mateřských škol si mohou po-
hladit zvířátko a ještě obdrží za odměnu slad-
kost. Z některých se pak v dospělosti stanou
zkušení chovatelé, kteří sbírají ocenění v celé
republice. Pokud máte známé, kamarády, přá-
tele, kteří by chtěli vystavit svoje čistokrevná
zvířata, mohou se obrátit na email: vendula.an-
drlova@seznam.cz nebo na naši chovatelskou
organizaci. Vendula Andrlová 

Jako každý rok, tak i v letošním roce, vy-
stoupí v zámecké kapli ženský pěvecký sbor
Mladost z Brna. Na srpnovém soustředění jsme
nastudovaly nové skladby, kterými jsme do-
plnily náš bohatý repertoár. Bohužel tento kon-
cert bude poslední pod vedením naší mladé
dirigentky MgA. Jarmily Jalůvkové, která se
z rodinných důvodů stěhuje mimo Brno. Pod
jejím vedením sbor dosáhl významných úspě-
chů jak v naší republice, tak i v zahraničí. Na
mezinárodních soutěžích jsme si vyzpívaly 2x
stříbrné pásmo a v roce 2012, zlaté pásmo.
Navíc naše dirigentka získala na jedné z těchto
soutěží Cenu za nejlepšího dirigenta. Prožily
jsme společně hodně zážitků, zazpívaly jsme si
na různých zajímavých místech v zahraničí
i u nás v republice a je nám líto, že tato spolu-

Koncert pěveckého sboru Mladost

Chytil lupiče
Ten přepadl ve Slavkově ženu a nastříkal jí

do obličeje pepřový sprej.
K dramatické události došlo v pátek 25. čer-

vence po jedné hodině ve Slavkově u Brna.  Do
jedné z prodejen vešel muž a pod záminkou
zájmu o zahraniční zájezd přepadl zde obslu-
hující mladou ženu. Stříkal na ni pepřový sprej
a pod pohrůžkami ukradl vyděšené podnika-
telce příruční pokladnu s finanční hotovostí
a z její kabelky peněženku a osobní doklady.
Přesto, že byla žena v šoku, stihla ještě po
chvíli, kdy poznala, že útočník již odešel, z ob-
chodu vyběhnout a zavolat na kolemjdoucí, že
byla okradena. Když na to duchapřítomně za-
reagoval jeden z mužů, dal se do té doby po
ulici klidně kráčející lupič na útěk. Muž proná-
sledoval pachatele, podařilo se mu jej dostih-
nout a i přes jeho aktivní odpor jej zpacifikoval.
V průběhu honičky se k němu přidal i další
muž a oba drželi lupiče do příjezdu poté přivo-
laných slavkovských policistů.

Vyškovští kriminalisté obvinili recidivistu
z trestného činu loupež.  Muži, který je stíhán
na svobodě, hrozí až desetiletý trest ve vězení.

por. Mgr. Alice Musilová

Cyklostezky 2014
Letošní Cyklostezky 2014 skončí v neděli

31. srpna. Vyplněné průkazky můžete ode-
vzdávat na obecních úřadech, nejpozději však
do pátku 5. září. K doplnění zbývajících razí-
tek tedy už moc času nezbývá.

Většina cyklistů však už obce svazku nav-
štívila a již se těší na společné setkání s vy-
hodnocením Cyklostezek Ždánického lesa
a Politaví. Letos se toto setkání uskuteční
28. září od 14 hodin v Hruškách Za humny
u rybníka. Budou zde odměněni všichni
úspěšní účastníci, kteří během prázdnin objeli
na kole všech 27 členských obcí sdružení a do
průkazky nasbírali všechna razítka. Účastníky
čeká bohatý program, ve kterém mj. představí
svoje cyklokuriozity Martin Zehnal atd. 

red.

práce skončila. Nás čeká zajištění nového diri-
genta, který bude pokračovat v naší činnosti,
bez které si už nedovedeme náš život předsta-
vit. Přejeme naší dirigentce hodně úspěchů jak
v profesním, tak samozřejmě i soukromém ži-
votě. Budeme na ni hodně vzpomínat.

Koncert se uskuteční v neděli 21. září v 15
hodin v zámecké Kapli sv. Kříže. Na pro-
gramu budou skladby světské, duchovní, spiri-
tuály i lidové. Srdečně zveme všechny naše
stále posluchače, kterých si velice vážíme, ale
samozřejmě i všechny ostatní, kteří si chtějí po-
slechnout koncert v krásném prostředí slavkov-
ského zámku. Jako host vystoupí Vachův
komorní sbor moravských učitelek, se kterými
si zazpíváme společně několik skladeb.

Ilona Zyková

Pěvecký sbor Mladost v Kapli sv. Kříže Foto: archiv ZS-A



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ20 8/2014

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í
Vzpomínka

Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte,
jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.

Dne 2. srpna 2014 uplynuly tři roky, kdy nás navždy opustila paní

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

Syn s rodinou.

Vzpomínka

Dne 26. srpna 2014 uplynulo 15 let, kdy nás opustil pan

STANISLAV PIKOLA
ze Slavkova u Brna

S láskou vzpomíná maminka, manželka Alena,
dcera Eva s rodinou a syn Stanislav.

Vzpomínka

Dne 27. srpna 2014 jsme vzpomněli 5. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr a strýc, pan

L U B O M Í R  K N É S L

S láskou vzpomínají rodiče, sestra a bratr s rodinou.

Vzpomínka
Odešel jsi nám, jak si osud přál. Ale v našich srdcích žiješ dál.

Dne 14. srpna 2014 uplynulo 15 let, kdy nás opustil  pan

STANISLAV MATUŠTÍK

Za tichou vzpomínku děkují dcera a syn s rodinou.

Vzpomínka
Jak těžké je hledat slova, která by vyjádřila smutek náš.

Vzpomínky vracejí se znova a bolest v srdcích nezhojí ani čas.
Dne 8. srpna 2014 by oslavil 65. narozeniny milovaný manžel,

tatínek a dědeček, pan

VLASTISLAV NOVÁK
S láskou vzpomínají manželka Jana, syn Vlastislav s rodinou, dcery Jana

a Leona s rodinami a vnoučata Michaela, Martina, Jan a Terezka.

Vzpomínka

Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 28. srpna 2014 uplynulo 13 roků, kdy nás navždy opustil pan

JOSEF ŠPAČEK

Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 29. srpna 2014 uplynuly čtyři roky, kdy nás navždy opustil pan

J I Ř Í  Č E R N Ý

Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 28. srpna 2014 uplynulo 12 let, kdy nás opustil
a 27. září by se dožil 60 let pan

LUBOMÍR STUPKA
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Manželka, dcera a syn s rodinami.STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA

• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních zafiízení
atd. • balicí servis, zapÛjãení pfiepravek zdarma • montáÏ, de-
montáÏ a moÏnost uskladnûní nábytku • víkendy a svátky bez
pfiíplatku • uklízecí práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

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

www.akr-stehovani.cz

Slavkovská pípa
Zveme vás na 41. ročník Slavkovské pípy,

který se koná v sobotu 6. září od 16 hodin. Re-
gistrace závodníků proběhne v čase od pří-
chodu pořadatelů do 15.30 hod. Start je v 16
hodin u Hostince Na Špitálce, kde je současně
i cíl. Po skončení závodu budou vyhlášeni ví-
tězové jednotlivých kategorií a poté bude ná-
sledovat volná zábava v areálu Hostince na
Špitálce. K tanci i poslechu zahraje hudební
uskupení „SMP+.“ red.

Podzimní prodejní výstava
Listí pomalu opadává ze stromů a my ženy

tvořivé vymýšlíme, jak vyzdobíme svůj dům.,
přijďte se inspirovat v neděli 21. září od 9 do
17 hodin do Zámecké vinárny U Edy. K vidění
budou podzimní dekorace z květin a dýní, háč-
kované čepičky, rukodělné výrobky, šperky, ke-
ramika a mnoho dalšího. Po celý den bude pro
děti připraveno malování na obličej a pro rodiče
občerstvení. Tato akce je spolupořádána z Ob-
chůdkem na nádvoří.

Pokud máte zájem pochlubit se svými vý-
robky můžete přijít mezi nás. Více info na tel.:
724 145 627. Těší se Lenka a Vendulka

X-TERRA se blíží
Jak nejlépe zakončit prázdniny ve Slavkově?

Přece triatlonem! Jaký je nejoblíbenější slav-
kovský triatlon? Přece X-TERRA, aneb triatlon
pro každého, každoročně pořádaný občanským
sdružením Austerlitz Adventure! Absolvováním
tohoto závodu se z vás stane 10% železný muž.
Čeká vás tedy 400 m plavání, 18 km cyklistiky
a 4,2 km běhu. Registrace a start proběhne na
koupališti, v jehož areálu se společně s oborou
a golfovým hřištěm vše odehrává. Zúčastnit se
může každý, včetně dětí od šesti let, které budou
mít trať výrazně kratší. Letos triatlon připadá na
30. srpna se startem v 10 hodin (děti ročník na-
rození 1998 a mladší) a ve 13 hodin (ročník na-
rození 1999 a starší). Podrobnější informace
najdete na stránkách sdružení www.austerlitz-
adventure.cz. Těšíme se na pěkné sportovní vý-
kony, výbornou atmosféru i na hojnou účast
v řadách závodníků i diváků. aa
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R O D I N N Á  O Z N Á M E N Í Opustili nás
Zdena Zástřešková (1931) 18. 7.
Irena Paseková (1927) 28. 7.
Libuše Novotná (1944) 4. 8.
Ludmila Průšová (1928) 14. 8.
Karla Hrbáčková (1923) 16. 8.
Vratislav Malý (1931) 22. 8.

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

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

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

Dne 18. září 2014 uplyne pět let, kdy nás navždy opustila paní

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

Vzpomínka

Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 31. srpna 2014 by se dožil 63 let pan

JAROSLAV LILKO

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

Vzpomínka
Dne 31. srpna 2014 by se dožila 77 let naše milovaná manželka,

 maminka, babička a prababička, paní

LUDMILA JELÍNKOVÁ
ze Slavkova u Brna, rodačka z Němčan

15. září všichni vzpomeneme 1. výročí jejího úmrtí

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

Vzpomínka

Dík za každý den, který jsi pro nás žil…
Dne 4. září 2014 by se dožil 78 let pan

VLADIMÍR TESAŘ
ze Slavkova u Brna

S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.

Vzpomínka

Dne 30. srpna 2014 uplyne 10 let, co nás navždy opustil pan

B O H U M I L  F R A N K

Vzpomeňte s námi.
Manželka a dcera s rodinou.

Vzpomínka

Dne 10. září 2014 uplyne 20 roků, kdy nás opustil pan

V L A D I S L AV  J U R E Č K A

Za tichou vzpomínku děkují
manželka, dcera a synové s rodinami

Vzpomínka

Dne 17. září 2014 by se dožil 75 let pan 

MVDr.  L U B O M Í R  K U T R A

a 4. října uplyne sedm smutných let, kdy nás navždy opustil.
Za tichou vzpomínku děkují

manželka, synové Libor a Jiří s rodinou.

Vzpomínka

Dne 17. září 2014 uplyne 5 let, kdy nás opustila paní

VĚRA RYSOVÁ

Za tichou vzpomínku děkují dcery s rodinami.

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

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

KOUPÍM byt 3+1 ve Slavkově u Brna. Tel.
604 767 470.

HLEDÁM ke koupi RD se zahradou Slav-
kov u Brna a okolí. Tel. 737 529 680.

VYMĚNÍM družst. byt 2+1, 3. p. za byt
1+1 nebo 1+kk v přízemí. Vše Slavkov.
Tel. 603 937 356.

NABÍZÍM el. ohřívač vody zásobníkový
Dražice, objem 125 l, r. v. 2005. Cena
1000 Kč. Tel. 776 313 080.

HLEDÁM ošetřovatelku na půl úvazku
pro výpomoc k seniorovi ve Slavkově.
Tel.: 602 742 830.

RYCHLÁ PŮJČKA do 20 tis.
bez registru, nutný příjem. Tel. 777 588 991.

PŮJČOVÁNÍ TEPOVAČE na čištění koberců
a sedaček. V. Brejšková, tel. 722 522 022. 

Hvězdárna Vyškov
V září můžeme pozorovat trojici jasných

hvězd Vega, Deneb a Altair. Již na nás vykukují
také podzimní souhvězdí v čele s Pegasem
a dominující Kasiopeou. Zvečera je pozorova-
telný Mars a Saturn nízko nad jihozápadním
obzorem. Jupiter jasně září ráno na východě
a nad ránem na východě spatříme Venuši. 27.
až. 29. září zrána můžeme pozorovat seskupení
Měsíce, Saturnu a Marsu.

Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek,
v září od 20 do 22 hod. Dobromila Patáková

ŽALUZIE  A SÍTĚ
proti hmyzu – 10 % sleva!

Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš

Gulach Open
V sobotu 4. října se uskuteční na horním hřišti

SK Slavkov u Brna v areálu restaurace U dvou
kapříků sedmý ročník soutěže ve vaření kotlíko-
vých gulášů Gulach Open. Začátek je od 9
hodin. Přihlášky posílejte do 26. září na p.zvo-
nek@seznam.cz, nebo na tel. 724 023 802.
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SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Každý začátek je těžký

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

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

7. 9. Mše sv. na zahájení školního roku s po-
žehnáním žákům, studentům, katechetům
a učitelům, Slavkov kostel 8,30.

8. 9. Mše svatá při kněžské rekolekci, Slavkov
9,00.

9. 9. První mše svatá pro děti a školáky, Slav-
kov 18,00.

11. 9. Mše sv. v penzionu, čtvrtek v 8.00.
12. 9. Návštěvy nemocných, pátek dopoledne.
13. 9. Zlatá sobota v Žarošicích.
15. 9. Pouť k P. Marii Bolestné na Lutrštéku

v 18.00 mše sv. (17.00 zpověď).
18. 9. Putování ostatků sv. Jana Marie Vian-

neye, faráře Arského, katedrála v Brně.
21. 9. Hody v Heršpicích. 
21. 9. Pouť na Lutrštéku a hody v Němčanech,

bohoslužby v 8.00, 9.00 a 10.30 slouží
P. Pavel Habrovec z Radostína nad Oslavou.

28. 9. Poděkování za úrodu.

Na faře jsme k dispozici:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

Žijeme v době, která se vyznačuje stoupají-
cím napětím a množícími se válečnými kon-
flikty, které jsou nám stále blíž. Terorismus
se stal neodmyslitelnou součásti mezi-
národní scény a jeho hrozba se ne-
ustále stupňuje. Dnešní doba se bez
nadsázky dá nazvat dobou apoka-
lyptickou. Na první pohled se zdá,
že už není úniku a my se s tím mu-
síme smířit.

Mnozí z vás si po přečtení nadpisu ur-
čitě položili otázku, jestli má smysl se ještě
vracet k hrůzám první světové války?

Myslíme si, že to nejen smysl má, ale je to
v této době nanejvýš důležité. Vždyť to byla
právě první světová válka, která zničila veškeré
hodnoty lidskosti. Od té doby se svět změnil
k nepoznání a my dnes v zoufalé beznaději
sklízíme ovoce tohoto dějinného přelomu.

Budeme dál zavírat oči nad krutou realitou,
anebo se vzchopíme a s Boží pomoci se posta-
víme tváři tvář této výzvě?

Slavkovská iniciativa smíření se nehodlá
s touto skutečnosti smířit a právě proto jsme se
rozhodli věnovat letošní Slavkovské dny smí-
ření, které se budou konat ve Slavkově u Brna
ve dnech 3. a 4. října 2014, tématu „První svě-
tová válka a smíření.“

Letos, jak je všeobecně známo, si připomí-
náme smutné výročí 100 let od zahájení první
světové války. Kromě jiného chceme připome-
nout osudy lidí z našeho města i z celého regi-

POZVÁNÍ NA SLAVKOVSKOU INICIATIVU SMÍŘENÍ 2014

První světová válka a smíření
onu Ždánický les a Politaví, kteří se účastnili
první světové války.  

Slavkovské dny smíření zahájí páteční
večerní koncert smíšeného pěveckého

sboru Vox Iuvenalis (Hlas mládí)
z Brna pod vedením dirigenta Jana
Ocetka. Koncert začne v 19 hod.
a bude se konat jako obvykle v his-
torickém sále slavkovského zámku.
V sobotu v deset hodin budou Slav-

kovské dny smíření pokračovat odbor-
ným seminářem. Hlavním přednášejícím bude
generální převor Křížovníků s červeným srd-
cem, podplukovník ve výslužbě Globální zá-
chranné služby při OSN Jiří Stanislav.
Přednášku doplní malá výstavka s texty rodin-
ných příběhů, dopisů z války a fotografií od vo-
jáků ze Slavkova a okolí, které nám zapůjčily
jejich rodiny. Jen ze Slavkova bylo odvedeno
1056 slavkovských občanů, z nichž více než 90
padlo. 

Po společném obědě bude ve 14 hod. násle-
dovat v chrámu Vzkříšení Páně ekumenická
bohoslužba. Předsedajícím bude vzácný host,
kardinál Miloslav Vlk. Při bohoslužbě zazní
vzpomínka na padlé s výčtem seznamů padlých
vojáků z regionu Ždánický les a Politaví. Se-
tkání i bohoslužbu bude doprovázet pěvecký
sbor Vox Iuvenalis. 

Věříme, že toto téma vás zaujme a při -
táhne nejen slavkovské občany.

Za SIS P. Mgr. Milan Vavro 

Moje babička měla v kuchyni na zdi zavěšen
krásně vyšitý obrázek kuchařky, která olizuje
vařečku. Moc se mi líbil. Jenomže pod ním byla
vyšita věta: Každý začátek je těžký… Byla jsem
malá a nechápala jsem, co to znamená.

A pak v životě přicházely ony různé začátky:
nástup na internát a do střední školy, nástup do
zaměstnání, začátek manželství a samostatného
života, shánění, placení a zařizování prvního
bytu, první těhotenství a porod, výchova prv-
ního dítěte, pomaturitní studium, překonávání
nemocí, finančních problémů, autoškola
a mnoho dalších starostí… Tehdy jsem pocho-
pila, proč si babička pověsila na zeď ten krásně
vyšitý obrázek…

A věřte, že jeho poselství patří nám všem.
Protože v životě opravdu platí, že každý začá-
tek je těžký… Žijme však nadějí. Začátek
skončí. Nastupuje zkušenost. A pak už jde

všechno líp… Lepší je zakončení věci než její
počátek, lepší je trpělivost nežli povýšenost.

(Bible – Kazatel 7,8)

I ten nejmohutnější strom pochází z malého
semínka, i nejvyšší schodiště má první schod.

(arabské přísloví)

Do nového školního roku přejeme všem
žákům a studentům odvahu k vykročení, a také
trpělivost, vytrvalost a Boží pomoc k jeho
úspěšnému zvládnutí i zakončení.

CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
v měsíci září na sobotní bohoslužby, které se
konají 13. a 27. 9. na adrese: Lidická 307, Slav-
kov. Začínáme v 9 h. společným studiem Bo-
žího slova a od 10.30 h. následuje úvaha nad
biblickým textem. 

Kontakt na tel.: 775 789 008 (kazatel Vlasti-
mil Fürst) www.casd.cz

Kouzelné podzemí
Návštěva slavkovského zámeckého  podzemí

je vždy pro  každého návštěvníka velkým zá-
žitkem. Tajemná zákoutí uliček a samotná
atmosféra těchto prostorů, vyvolá v každém
z nás představy z dob minulých, kdy se těmito
prostorami procházeli sloužící zámeckých
pánů, vojáci při napoleonském tažení a jistě si
všichni dovedeme představit i různé pohádkové
bytosti, které zde mohly mít svoje příbytky. 

V sobotu 20. září máte jedinečnou příleži-
tost navštívit tyto prostory při kostýmovaných
prohlídkách o. s. Per Vobis. Budete se trochu
bát, zjistíte něco o historii a využívání zámec-
kého sklepení a hlavně se určitě pobavíte. Čle-
nové našeho o. s. připravili prohlídky plné
dobrodružství, záhad a zábavy.

Vstupy na jednotlivé prohlídky budou
v 15, 16, 17, 18 a 19 hod. vstupenky je nej-
lépe zamluvit a následně zakoupit v po-
kladně zámku – tel. číslo 544227548

Ilona Zyková

Na děti navštěvující kroužek „Mladý vědec“
organizovaný DDM Slavkov u Brna v minu-
lém školním roce čekalo překvapení. Děti do-
staly celoroční úkol sledovat teplotu a počasí
od 14. 10. 2013 do 19. 5. 2014. Teplotu zazna-
menávaly každé pondělí vždy ve 13 hod. a 14
hod. Ke zjištěným hodnotám připisovaly po-
známku o aktuálním počasí a pod svůj záznam
se podepisovaly. Takto se děti naučily syste-
matické dlouhodobé práci i základům sta -
tistiky. Za svůj záznam nesly i jistou

Průměrná teplota ve Slavkově u Brna
odpovědnost. A co děti zjistily? Průměrná pon-
dělní teplota ve 13 h. i ve 14 h. dosahovala
hodnoty 14 °C. Podle získaných výsledků bylo
nejteplejším dnem pondělí 19. 5. 2014, zjiš-
těno bylo ale také to, že teplota ani jednou ne-
klesla pod bod mrazu. 

Měření bylo prováděno pomocí obyčejného
bimetalového teploměru, a tak na přesnost
údajů se nelze zcela spoléhat, pro začátek vě-
decké kariéry ale jistě dobře posloužil. 

Mgr. Vít Vykoukal, vedoucí kroužku 
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prožitého týdne svědčí kladná hodocení všech
účastníků i jejich rodičů.

Ve středu 13. června odjíždí někteří členové
týmu na další soustředění, tentokrát do Liberce,
kterého se zúčastní i vicemistři světa ze Slovin-
ska. 

Myslím si, že náš tým je výborně připraven
na další sezónu a zajisté získá další přední umís-
tění v budoucích soutěžích, z nichž nejpresti-
žnější bude v listopadu nejen evropské měření
sil v Paříži.                           Renáta Macharová

Od pondělí 4. do pátku 8. srpna se konal
cheer camp skupiny Glitter Stars. Popularita
cheerleadingu ve Slavkově roste. Vícenásobní
mistři ČR a druzí vicemistři Evropy si získávají
stále větší popularitu. Mnoho dalších děvčat, ale
i chlapců má zájem o tento týmový, moderní
a adrenalinový sport. Každým rokem se roz-
růstá členská základna nejlepšího sportovního
kolektivu města Slavkova u Brna. Vždyť tento
mladý sport bude od roku 2020 s největší prav-
děpodobností zařazen mezi sporty olympijské.

Cheer Camp Glitter Stars ve Slavkově
Oproti soutěžní sezoně, která je vždy napl-

něná stresem a nervozitou z výsledku, si čle-
nové týmu kromě zdokonalování cheer
dovedností mohli posílit vztahy uvnitř týmu.
Všichni účastníci na sobě pracovali, dobře se
bavili a „dobili si své cheer baterky“ na novou
sezonu.

V průběhu kempu proběhly různé soutěže
a celokempové hry. Za každý den se udělovala
určitá ocenění. Na konci kempu dostal každý
účastník pamětní diplom. O úspěšnosti společně

trozařízení (televize, ledničky, PC monitory
apod.).

Do třídění biologicky rozložitelných odpadů
(BRKO) je zapojeno 70 obcí (83 500 obyvatel).
V roce 2013 se vyseparovalo celkem 4 325,92 t
bioodpadu (svoz nádob z obcí, svoz 14 m3 kon-
tejnerů, sběrné dvory, firmy, štěpka).

Respono se věnuje osvětě jak správně třídit
a nakládat s komunálními odpady. Pořádá např.
návštěvy školáků nebo dny otevřených dveří na
střediscích, kde se návštěvníci dozví co se děje
s odpadem, kam následně putuje, proč je důle-
žité odpad třídit a odkládat jej do míst k tomu
určených, získají informace, jaké odpady je
možné na sběrný dvůr odevzdat a jak správně
nakládat s elektrospotřebiči, které již dosloužili. 

Závěrem lze konstatovat, že je nezbytně nutné
dále zvyšovat podíl a výtěžnost tříděných od-
padů, protože to jednak ukládá legislativa ČR,
ale je to, na rozdíl od mnohých konkurenčních
firem, hlavně jeden ze stěžejních pilířů filozofie
RESPONO. Proto takto naše společnost věnuje
pozornost, na rozdíl od jiných společností, např.
zapojení a výchově dětí ke třídění odpadu.  

Ing. Ivo Bárek, předseda představenstva a.s.

Akciová společnost RESPONO se sídlem ve
Vyškově byla založena již v roce 1993 76 ob-
cemi – akcionáři. Vznikla jako obchodní spo-
lečnost pro zajištění svozu, odstraňování
a separace komunálního odpadu vznikajícího na
okrese Vyškov a pro zajištění výstavby a pro-
vozu skládky komunálního odpadu (KO) v Koz-
lanech. Byla založena bez podpory
zahraničního kapitálu a stále ctí myšlenku soli-
dárního přístupu všech akcionářů (obcí) k sobě
navzájem a jednotné ceny bez ohledu na vzdá-
lenost obce od zařízení na likvidaci odpadu
(skládka KO v Kozlanech nebo brněnská spa-
lovna KO). Od roku 1993 počet obcí – akci-
onářů vzrostl na 88 (včetně 9 obcí z okresu
Prostějov). K 10 největším akcionářům patří
město Vyškov, které vlastní 38,32% akcií, dále
následuje Slavkov 7,93 %, Bučovice 6,95 %,
Rousínov 4,99 %, Ivanovice 2,7 %, Drnovice
1,95 %, Komořany 1,48 %, Pustiměř 1,24 %,
Letonice 1,2 % a desítku uzavírají Otnice 1,16
%. Představentvo společnosti tvoří zástupci 5
největších akcionářů, dozorčí radu mj. zástupci
menších obcí a zaměstanců. K 31.12. 2013 měla
společnost 91 zaměstnanců na třech hlavních
střediscích (Vyškov, Slavkov, Kozlany). 

Svoz a likvidace komunálního odpadu je pro-
váděn v 96 obcích okresu Vyškov, Prostějov,
Blansko a Brno-venkov, což představuje svozo-
vou oblast 102 tis.  obyvatel. Za rok 2013 bylo
odstraněno z této oblasti 21 034 tun směsného
komunálního odpadu (SKO). Ceny za svoz
a odstraňování směsného komunálního odpadu
vždy vychází z podrobné kalkulace nákladů pro
jednotlivé druhy svozu a plateb, tj. na nádobu
nebo na obyvatele a zůstávají již delší dobu sta-
bilní (bez navyšování). Nevytříděný odpad je
přibližně v poměru 50 : 50 likvidován jak na
skládce Kozlany, tak v brněnské spalovně, a to

Respono je společností obcí a jejich občanů
na základě propočtu a ekonomické výhodnosti
či nákladovosti. 

RESPONO, a.s. provádí separaci všech zá-
kladních komodit komunálního odpadu, a to
plastů, papíru, skla bílého a barevného, nápojo-
vých kartonů. V roce 2013 bylo u obcí vysepa-
rováno 1483,9 t papíru,1251,6 t skla, 1119,6 t
směsných plastů, 32,19 t nápoj. kartonů. Na jed-
noho obyvatele ze svozové oblasti  tak připadá
38,5 kg vytříděného odpadu, což je nepatrný ná-
růst oproti roku 2012. Jen na třídící lince na stř.
Vyškov bylo vytříděno 4.054 t odpadu. 

Respono také provozuje 8 sběrných dvorů
odpadů ve Vyškově, Slavkově u Brna, Ivanovi-
cích na Hané, Bučovicích, Rousínově, na
skládce v Kozlanech, Podolí u Brna a Otnicích.
Celkové množství sebraných odpadů na SD do-
sáhlo 4561,69 t, z toho také 224,72 t nebezpeč-
ného odpadu.

V obcích probíhá také mobilní separace ne-
bezpečných odpadů elektrozařízení. V rámci
této služby bylo sesbíráno 28,05 t nebezpeč-
ných odpadů (akumulátory, zbytky barev, ná-
doby od chemikálií, ředidel, pesticidů, motor.
olejů, zářivek a prošlých léků) a 101,7 t elek-

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

Poradenská kancelář
PRODEJ
• bylinné přípravky pro děti i dospělé MUDr. Jonáše
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
• zelený ječmen a řasa chlorela
• finské přírodní doplňky stravy
• pomoc při potížích s pyly
• konzultace a poradenství
• přípravky na opalování

Kosmetika 

Možnost 
vyzkoušení

Glitter Stars v zámeckém parku Foto: archiv GS
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Motoklub Austerlitz informuje

Nový skautský rok začíná v pátek pátého v pětJU
N

Á

K
SLAVKOV U

BR
N

A

vodě s jezdcem z Finska skončil na čtvrtém
místě. Potom následovala třída Grand Final,
zde Olda odstartoval dobře na šestistovce
Hondě a držel se tři kola na třetí pozici, potom
byl závod opět přerušen a ukončen! Zkrátka byl
to nezdařený závod jak z hlediska počasí, tak
pro dost zbytečných havárií a úrazů.

Motoklub Austerlitz zve všechny příznivce
na připravovaný závod – čtyřhodinový vytrva-
lostní, pořádaný dne 4. října v areálu SÚS ve
Slavkově. O polední přestávce se jede závod
jednohodinový třídy „Pitbike“. Bližsí infor-
mace najdete v infoskříňce.

J.M.

Již mnoho roků po mistrovství světa silnič-
ních motorek končívá léto, tak je tomu i letos.
Velká cena Brna proběhla k velké spokojenosti
všech příznivců. I počasí kromě pátečního li-
jáku se vydařilo. Největším úspěchem pro
všechny motofandy celého světa je, že naše
vláda tuto událost nezrušila a v příštím roce
oslaví GP Brno 50. výročí.

Ve dnech 12. a 13. července se jel závod na
přírodním okruhu v Ostravě-Radvanicích a po
něm následoval Těrlický okruh, konaný ve
dnech 2. a 3. srpna. Tento závod probíhal za
velmi nepříznivého počasí. V několika třídách
byl závod přerušen červenou vlajkou, neboť na

mokré vozovce bylo mnoho pádů. Musím po-
dotknout, že od roku 1967 jsem tak slabě orga-
nizačně zajištění závodu nezažil, hlavně
z hlediska bezpečnosti a způsobilosti tratě
(moc mokrá vozovka). V mnohých místech
přes trať tekly proudy vody. Asi za dvacet pět
návštěv těchto závodů poprvé považuji nedů-
slednost pořadatelů při kontrole trati a jako nej-
větší pochybení je sloučit třídy 600 a 1000 ccm
do jedné kategorie Grand Final a odstartovat za
deště. Pořadatelé zřejmě nechtěli ošidit diváky
o tuto atrakci, která se nevydařila! 

Olda Hanák se zde umístil na 5. místě ve tř.
125 ccm. Ve tř. do 600 ccm po dramatickém zá-

hem ze Slavkova, večer přespali v Doksech
a druhý den ráno prošli vstupní branou Jamboree.

Dopoledne byl pro všechny návštěvníky při-
praven program na tábořišti, odpoledne byli
všichni svědky představení kultur zúčastněných
národů. Byli tu Češi, Slováci, Poláci… a Tchaj-
wanci – až do této asijské země pronikla obliba
našeho středoevropského setkání.

Na konci návštěvního odjeli někteří z nás
zpět domů. Ti, co zůstali, strávili v Doksech
další noc.

V pátek byla na programu návštěva místního
Muzea Čtyřlístku a hradu Bezděz. Další noc
přespali výletníci pod stanem, aby v sobotu za-
mířili na hrady Houska a Kokořín. Cestu do
Slavkova rozdělila návštěva tábora našeho 6.
oddílu v Zubří u Nového Města na Moravě, kde
výletníky skautští bratři a sestry rádi přivítali.
Strávili tam další noc a v neděli se všichni vrá-
tili v pořádku domů.

Podrobnější informace najdou čtenáři na
adrese http://dvojkaslavkov.webnode.cz/blog/

Martin Bár

Poslední prázdninové dny jsou za námi, a tak
nezbývá než zahájit nový skautský rok. Zveme
členy oddílů i nové zájemce o činnost ve skaut-
ských oddílech na první schůzku nového škol-
ního i skautského roku. Sejdeme se v pátek 5.
září v 17 hod. na klubovně Junáka na Sídlišti Ná-
dražní. Během devadesáti minut si děti zahrají
netradiční i známé skautské hry, vyzkouší svoje
dovednosti při soutěžích a poznají, jaký program
mají skauti a skautky během celoroční činnosti.

Rodiče budou mít zároveň příležitost pro-
hlédnout si oddílové místnosti a zázemí naší
klubovny. Přítomní vedoucí oddílů rádi zod-
poví vysvětlí podrobnosti programu skautských
oddílů ve Slavkově.

Doporučujeme přijít včas, aby děti o nic ne-
přišly, mohly si vyrobit a domů odnést zajíma-
vou … nebudeme prozrazovat, jen dopředu
zveme dobré střelce na závěrečnou pap-koulo-
vačku v sousedství klubovny! Informace o naší
organizaci najdou zájemci na adrese www.ju-
nakslavkov.cz. Těšíme se na setkání s vámi!

Vedoucí oddílů Junáka Slavkov

Letní výlet na Jamboree
Jamboree je slovo, kterým skauti a skautky

označují různá národní i mezinárodní setkání.
V České republice se letos konalo středoevrop-
ské Jamboree, ve dnech 3.–9. srpna se čeští
skauti a jejich sousedé sešli ve středočeském
městě Doksy.

Slavkovské středisko nemělo na tomto Jambo-
ree žádného zástupce. Využili jsme alespoň mož-
nosti zúčastnit návštěvního dne ve čtvrtek
7. srpna. Zájemci tak vyrazili s denním předsti-

Tae Bo 
Cvičí se každou středu v 18 hodin. Jedná se

o hodinu velice intenzivního a dynamického
cvičení složené z kopů, úderů a jejich kombi-
nací, které na sebe bezprostředně navazují.
Kombinuje prvky bojových umění (taekwon-
do, klasický box) s prvky dance aerobiku. Co
můžete od Tae Bo tedy očekávat? Zábavu,
rychlý pohyb, redukci tělesné hmotnosti, zvý-
šení svalové síly a posilování. Každý člověk má
svou vlastní hranici výkonu a výdrže a za po-
mocí tohoto sportovního systému má možnost
ji dále rozšiřovat a překonávat.

Tae Bo může cvičit každý bez rozdílu věku,
pohlaví a dokonce i kondice. S sebou vhodné
oblečení a cvičí se na boso. Rezervace není
nutná. Pozor! V měsíci září je pro vás připra-
vena akce 50 Kč/hod. cvičení.

Nábor – zápis 
Krav Maga Kids (KMK) 9. 9. v 15.30 hod.
Kung –Fu 8. 9. v 16.30 hod. 
Krav Maga „A“ 8. 9. v 17.30 hod. 

S sebou na nábor: vyplněné přihlášky
a ostatní instrukce a požadavky uvedené na při-
hlášce, které naleznete na našich stránkách
www.akademie.asia 

Ostatní oddíly mají tréninky, dle rozpisu.
Hlaváč Petr, Chief instructor

Instruktoři ABU připravili na školní rok
2014/2015 novinky pro všechny věkové kate-
gorie v oddílech bojových sportů a umění. Jako
první novinkou a prozatím nejvíce žádanou
bude nově otevřený oddíl Krav Maga Kids, pro
děti od 9–15 let. Trénink bude zaměřen na se-
beobranné techniky – vyprošťování, různým
úderům a kopům a ke konci školního roku se
budou žáci učit sebeobranu proti útoku s nožem
a tyčkou. Výuka úderů, kopů bloků, postojů
a akrobacie jsou samozřejmostí v každé hodině. 

V oddílu Krav Maga Kids bude kladen velký
důraz na fyzičku a psychickou připravenost.
Trénink bude 2x týdně, 2x týdně nové techniky
a 2x týdně super kolektiv. Když už sport, tak
potřebný do života.

Ať se naučí vaše děti bránit denní šikaně ve
škole, ale i mimo ni. Po zápisu nebude možné
přihlásit dalšího studenta! 

Kung-Fu 
ABU otevře nově novou třídu kung-fu, která

bude pro úplné nováčky. Náplní výuky kung fu
bude naučit děti: akrobacie, fyzická příprava, zá-
kladní techniky – údery, kopy, bloky a postoje.
Ke konci prvního pololetí se budou žáci učit se-
stavu – Tao Lu. Z důvodu vytíženosti akademie,
budou tréninky pro nováčky prozatím jednou
týdně. Od nového roku pak 2x týdně. Na nábor

Akademie bojových umění 2014/2015

si přineste prosím vyplněnou přihlášku. Pokro-
čilí žáci chodí 2x týdně, dle rozpisu. 

Krav Maga 
Nábor do oddílu Krav Maga je určen jak pro

ženy-dívky, tak muže-kluky od 16 do 99 let.
Krav Maga je sebeobranný systém, žáci se učí
se techniky proti napadení beze zbraně, ale i se
zbraní, zlepšujete si fyzickou i psychickou
stránku. 

Je Krav Maga ve Slavkově náročná? Odpo-
věď zní ANO, ale začínáme od úplného začátku.
Bez rozdílu věku, nebo dovedností z minulých
let v bojových sportech, nebo umění. Nepodce-
ňujte se! V okamžiku napadení můžete reagovat
spontánně z prvků, které se naučíte. Těšíme se
na nové členy, kteří se budou moci setkat
osobně s mistry bojových sportů na různých se-
minářích.

Výlet na Jamboree Foto: archiv Junáků

Instruktoři kurzů Foto: archiv ABU
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okénko
Rady do zahrady – září

Mezi naše oblíbené letní aktivity patří
ozdravný pobyt u moře, který organizujeme ve
spolupráci s CA Antea. Letos opět odjíždí 96
účastníků ve dvou turnusech do přímořského lá-
zeňského městečka Bibione. Přejeme všem
pěkný pobyt, sluníčko a šťastný návrat domů.

Naše poděkování patří vedení Technických
služeb města Slavkova, protože umožnilo 22 ak-
tivním seniorům v dopoledních hodinách cvičení
a plavání na letním koupališti. Zásluhu na tom má
také naše nadšená cvičitelka Mgr. Jana Seker-
ková. Cvičením ve vodě uvolníme klouby, k tomu
sluníčko a pohoda, co víc si přát. Dokonce nás
přišel při své krátké návštěvě Slavkova podpořit
i pan senátor Ing. Ivo Bárek. V pohybové aktivitě
budeme pokračovat už od 29. září a každé pon-
dělí od 15.30 h. v tělocvičně ZŠ Tyršova. Jedná
se o vhodné cvičení pro seniory s cílem udržet si
dobrou kondici a soběstačnost do vysokého věku.
Diabetikům připomínáme, že správnou kompen-
zaci diabetu mohou dosáhnout právě pohybo-
vými aktivitami, ne přidáváním dalších léků
a inzulinu. Vypněte televizi a počítač a hodinku
týdně věnujte zlepšení svého zdraví. 

Už teď připravujeme pro občany našeho
města a regionu na pátek 14. listopadu Den pro
zdraví, který je Světovým dnem diabetu. Hor-
mon inzulin je zodpovědný za regulaci sacha-
ridů v našem těle, při jeho nedostatku vzniká
závažné, trvalé onemocnění – cukrovka. Inzulin
dodnes zachraňuje životy milionům diabetiků na
celém světě. Dnešní pohodlnější život, konzu-
mace potravin bohatých na cukry a tuky a málo
pohybu je jednou z příčin zvyšujícího se počtu
diabetiků. Přijďte si dát bezplatně změřit hod-
notu krevního cukru, tlak krve, obsah tuku a vy-
šetřit zrak. Věnujte alespoň jeden den v roce
prevenci svého zdraví a využijte možnost otes-
tovat si příznaky cukrovky. 

Je čas sklizně okurek a cuket, obě zeleniny
mají velmi nízkou energetickou hodnotu, žádné
sacharidy, obsahují 90 % vody, trochu vlákniny
a zbytek jsou cenné vitaminy a minerály. Na vy-
užití cuket v kuchyni jsou celé kuchařky, dají se
grilovat, smažit, zapékat s masem, sýrem, při-
pravovat na sladko i na slano. Okurky známe
většinou jako salátovky a nakladačky, nebo
rychlokvašky. Okurka se však používá v kosme-
tice na pleťové masky, proti celulitidě, na una-
vené a oteklé oči, snižuje tlak krve. Plátky
okurek poslouží na zmírnění bolesti při nadměr-
ném opalování. Slupkou z okurky vyčistíte obuv
stejně jako slupkou z banánu. Pro osvěžení si
připravte okurkovou limonádu, na kterou potře-
bujete: salátovou okurku, 1 litr perlivé vody,
cukr, nebo med, šťávu z limetky, nebo citronu,
ledové kostky. Oloupanou okurku nakrájet a roz-
mixovat na kaši, přelít přes sítko do džbánu
s perlivou vodou, podle chuti osladit, přidat
šťávu z limetky a nechat chvíli vyluhovat. Přelít
do skleniček s ledovými kostkami, ozdobit plát-
kem citronu a lístkem meduňky. Řecké tatziky
jsou na hrubo strouhané okurky s hustým jogur-
tem, ochucené česnekem, solí, pepřem a ko-
prem. Výborná je také tatarka z cukety: 2 kg
cuket, 2 velké cibule, 5 stroužků česneku, 2 dcl
oleje, 1 dcl octu, 3 polévkové lžíce hořčice,
10 dkg cukru, sůl, pepř (feferonky, křen). Olou-
pané cukety nakrájet na kostky, podlít vodou
a vařit se všemi ingrediencemi na hustou kaši,
rozmixovat a ještě teplé plnit do skleniček.     

Marie Miškolczyová

Pranostika: Jaké počasí Jiljí (1. září) uka-
zuje, takové po celý měsíc dodržuje.

Prázdniny a dovolené, během kterých nás
počasí poměrně dost zkoušelo, už končí. Pěsti-
telská sezóna však ještě zdaleka ne. Vrcholí
doba sklizní pozdních peckovin a nastává skli-
zeň podzimních a zimních odrůd jádrovin.
Zraje také skořápkaté ovoce – mandle, ořechy
i lískové oříšky. I když nejvíce práce budeme
mít se sklizněmi, nezapomeňme vše ochutnat
a zpracovat.

V průběhu měsíce zpravidla dokončíme skli-
zeň pozdních (Radosť, Halehaven aj.) a s jeho
koncem, velmi pozdních (Creshaven, Diana
aj.)odrůd broskvoní. Začínají zrát nejpozdnější
odrůdy slivoní (Domácí velkoplodá, Elena,
Presenta aj.). I tyto jsou velmi kvalitní a vše-
stranně využitelné.

Pokračujeme ve sklizni jablek. Začátkem
měsíce zrají podzimní odrůdy (Diadém, Vanda,
Nabela aj.), které na skládce vydrží podle od-
růdy od několika týdnů do 1 měsíce. Následují
další nejprve raně zimní (Selena, Aneta, Lotos
a pod.) a později pozdně zimní (Goldstar,
Topaz, Biogolden aj.) odrůdy. Zvláště u zim-
ních odrůd je velmi důležité správně určit
vhodnou dobu sklizně. Příliš brzo sklizené
plody nejsou dobře vyzrálé, na skládce nedoj-
dou do požadované chuti, zůstávají trávovité,
natrpklé nebo bez chuti. Naopak pokud ne-
cháme ovoce příliš dlouho na stromě, dozraje
do konzumní zralosti a skladovatelnost je pak
velmi krátká – ovoce i v dobrém sklepě vydrží
max. několik týdnů. Plody proto sklízíme, když
jde dobře stopka oddělit od plodonoše – pokud
se zatrhává, je brzo, pokud plody padají, je
pozdě. Dobrým ukazatelem je také barva jadý-

rek. Jestliže začínají nahnědávat, je vhodná
doba pro sklizeň. Zcela bílá jádra značí, že
ovoce je třeba ještě nechat na stromě, zcela
hnědá barva naopak signalizuje, že plody už za-
čínají přecházet ze sklizňové zralosti do zralosti
konzumní, pokud již nejsou rovnou zcela zralé.
Takové ovoce je třeba zpracovat, na skládce ne-
vydrží. 

Také zrají podzimní (Morava,Laura aj.)
a později zimní (Lukasova, Delta, Jana aj.)
a pozdě zimní (Erika, Bohemica aj.) odrůdy
hrušek. Pro jejich sklizeň a uskladnění platí
totéž, jak bylo uvedeno u jablek.

Ovoce určené pro dlouhodobé skladování by
mělo být bezvadné, uložené v jedné vrstvě nej-
lépe v plastových bednách. Ovoce naskladníme
bezprostředně po sklizni do chladného a vlh-
čího sklepa, který jsme před tím vydezinfiko-
vali. Zásadně skladujeme odděleně od brambor
či zeleniny. Sklep za chladných nocí větráme.

Letní řez bychom měli mít v této době už
ukončený. Pokud pěstujeme broskvoně, mů-
žeme ve druhé polovině měsíce zakrátit jedno-
leté (plodné) výhony na cca 30 cm, čímž
docílíme lepšího vyzrání letorostů i květních
pupenů. Omezíme tak případné vymrzání květ-
ních pupenů za tuhé zimy.

Sklízíme poslední plody rajčat, protože s ná-
stupem nízkých teplot už nerostou a nedozrá-
vají. Růžovozelené plody necháme dozrát na
světlém místě při pokojové teplotě. Větší a kva-
litní rajčata můžeme zpracovat třeba na čatní.
Papriky a lilky sklízíme jednorázově a rostliny
zlikvidujeme. Teploty pod 8 °C jsou již nevy-
hovující.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Podzim je hlavním obdobím pro výsadbu
ovocných stromků a keřů. Naše organizace za-
hrádkářů bude i letos zajišťovat ovocné
stromky a keře z uznaných ovocných školek.
Pokud budete mít zájem abychom je pro vás
přivezli, vhoďte svoji objednávku do schránky

Objednávky ovocných stromků
v domě zahrádkářů v ulici Čs. armády č. 252
do 12. října. Na objednávce uveďte požadova-
nou odrůdu, druh, výšku stromku (zákrsek
40–60 cm, čtvrtkmen 80–110 cm, polokmen
130–150 cm), dále adresu popř. telefon pro
kontakt o oznámení prodeje. ZO ČZS

Zpracovna ovoce již zahájila provoz sušením
ovoce a od 30. srpna bude pravidelný provoz ná-
sledovně: pondělí 15–17 h., středa 15–17 h. –
jen na objednávku, sobota 8–12 hod. a 13–17 h.

Moštování ovoce
V tuto dobu si můžete z přivezeného ovoce ne-
chat vylisovat mošt nebo uvařit povidla. Při vět-
ším množství se informujte u přítele Jindřicha
Sáčka na mobilu 737 686 701. ZO ČZS

Oblastní výstava ovoce
budete mít možnost zhlédnout kaktusy a bon-
saje. Můžete obdivovat výzdobu výstavy od ko-
legyň zahrádkářek z Heršpic a Rašovic, žáků
ZŠ Komenského a MŠ a květin zahradnictví
pana Ing. Tesáka. V sobotu v 15 hod. bude vy-
hlášen vítěz soutěže „Jablko roku 2014“. 

Žádáme vystavovatele, aby výstavní vzorky
ovoce a zahrádkářských výpěstků přinesli
v pátek 19. září po 15 hod. do místa konání vý-
stavy nebo na tel. 732 662 212 zanechejte vzkaz
a vzorky si sami odvezeme.

Přijďte a přesvědčete se, že i v letošním roce
se urodilo velmi kvalitní ovoce.

Srdečně zvou a za účast na výstavě děkují po-
řadatelé a vystavovatelé. ZO ČZS

Již 9. oblastní výstavu ovoce a zahrádkář-
ských výpěstků pořádají ZO ČZS Slavkov
u Brna a ÚS ČZS Vyškov v sobotu 20. září od
9–17 hod. a v neděli 21. září od 9–17 hod. ve
Společenském domě Bonaparte ve Slavkově
u Brna. V pondělí 22. září bude výstava ote-
vřena od 8 do 11 hod. pro žáky základních
a mateřských škol.

Vystavováno bude ovoce od pěstitelů z ce-
lého okresu. Novinky opět představí ÚKZUZ
Želešice. Součástí výstavy bude výstava včelařů
s prodejem několika druhů medů. Ochutnat
a nakoupit jablečný mošt a švestková povidla
z naší zpracovny ovoce a voňavé bylinky, to
jsou další možnosti při vaší návštěvě. Dále zde
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Vážení spoluobčané, dovolte mi, sezná-

mit vás s kauzou „Kounicův dvůr“. Jedná
se o záměr firmy SKR Stav vybudovat
v této lokalitě bytový komplex se 100
byty. Občané Slavkova, kteří s tímto zá-
měrem nesouhlasili, podepsali petici
s cílem upozornit na nesouhlas občanské
veřejnosti se záměrem výstavby předmět-
ného projektu. 

Řešením celé situace měl být otevřený
dialog občanů, města a skupiny kolem in-
vestora. Pan Skřivánek ale používá medií
ke zveřejňování zavádějících a nepodlo-
žených informací. To nesvědčí o ochotě
jednat pro dobro budoucích sousedských
vztahů. Nám jde o střechu nad hlavou,

Kauza Kounicův dvůr
panu Skřivánkovi o profit firmy. Ve svém
prohlášení zmiňuje pan Skřivánek souvi-
slost iniciátorů petice s politickým Hnu-
tím ANO. Petice vznikla dávno před tím
než nominace a volba kandidátů do Hnutí
ANO, je tedy nesmysl spojovat uváděnou
petici s jakoukoliv cílenou osobní volební
kampaní. Jestli by se to událo před či po,
rozhodně by to můj názor nezměnilo.

Místo dialogu obeslal pan Skřivánek
petenty s dopisem, který přikládám
(vpravo). Přikládám i moje vyjádření se
k dopisu. Přijměte prosím tento můj pří-
spěvek jako vysvětlení problému, týkající
se kauzy Kounicův dvůr.

PaedDr. Ilona Hrbáčková

Potěšilo mě, že 260 lidí se připojilo
k mým myšlenkám. Cílem petice bylo
upozornit na nesouhlas občanské veřej-
nosti se záměrem výstavby předmětného
projektu. Petice občanů Slavkova je legi-
timním vyjádřením nesouhlasu s podnika-
telským záměrem jednotlivce na úkor
občanů. Domnívám se, že dobrý záměr
využít plochu k výstavbě Kounicova
dvora nebyl pojat v charakteru odpovída-
jícím dané lokalitě. Tito obyvatelé budou
stavbou dotčeni a kvalita jejich života se
zhorší. Doporučovala bych plně respekto-
vat styl okolní zástavby a nesnažit se
pouze o finanční výnos v krátkodobém
horizontu. Myslím si, že tento respekt
k dané historické lokalitě prospěje našemu
městu a jeho občanům.

Nejde mi o boj proti městským zastupi-
telům, politickým stranám, nebo jednot-
livcům. Každý občan má právo na svůj
názor, na svoji vizi. Bylo by však pro-
spěšné, kdyby se vzal také v úvahu názor
těch druhých a kdyby pan Skřivánek ne-
viděl v každé odlišnosti jen zlý úmysl
a snahu o vlastní prospěch a škodu toho
druhého. Myslím si, že toto je účel poli-
tického jednání, politiky vůbec. Snaha
o dialog s druhým nemůže být  něčím, co
by bylo nepřátelské. To je přece podstatou
demokratických dialogů. Je možné, že
oponenti vycházejí z informací, které ne-
odpovídají zcela dané skutečnosti.

Ve svém prohlášení zmiňuje pan Skři-

Reakce na dopis SKR stav
vánek souvislost iniciátorů petice s politic-
kým Hnutím ANO. Petice vznikla dávno
před tím než nominace a volba kandidátů
do Hnutí ANO, je tedy nesmysl spojovat
uváděnou petici s jakoukoliv cílenou
osobní volební kampaní. Hnutí ANO se
jasně vymezuje proti klientelismu a zájmo-
vým politickým skupinám, což mne za-
ujalo. I naším cílem je takovému
korupčnímu prostředí bránit. Nestandardní
reakce od společnosti SKR STAV mne při-
vádí k úvaze, zda zde nedošlo k takovému
konfliktu. Je mnohem jednodušší věcný
problém zpolitizovat, než usednout k jed-
nacímu stolu diskutovat a respektovat
i názor obyvatel Slavkova. Já jsem připra-
vena jako občan k věcné debatě a nikoliv
k útokům přes média. Pokud jde o moje
politické názory, budu je prosazovat
i navzdory zájmům jakýchkoliv korporací.
Pokud k nim investor v dané lokalitě patří,
nezbývá, než to vzít na vědomí. Je něco ji-
ného o aroganci moci číst v novinách
a něco jiného je pocítit ji na vlastní kůži.
Sama bych chtěla přispět vzniku prostředí,
kde nebudou lidé děleni dle politických ná-
zorů a nebude omezován jejich pokojný
život a vlastnické právo pro soukromé
zájmy obchodníků s realitami. Opakuji, že
mi nejde o diktát jedněm vůči druhým, ale
o to, aby ten, kdo přichází zvenčí, respek-
toval starousedliky a byly dodržovány
dobré sousedské vztahy.

PaedDr. Hrbáčková Ilona

Dopis SKR stav petentům
Vážení spoluobčané, po letech pohledu nás všech na polorozpadlé

zbořeniště bývalého panského dvora vznikl konečně záměr smyslu-
plného využití tohoto pozemku, a to výstavbou bytového komplexu
„na míru“ této lokalitě. Původní hospodářské stavby postavené podle
plánu Václava Petruzziho z roku 1730 podél ulic Příční–Kounicova–
Pod Oborou, tzv. Slavkovský dvůr, jsou už desítky let v neutěšeném
havarijním stavu, včetně okolních veřejných ploch a komunikací.

Architekti Kounicova dvoru se nechali těmito historickými fakty
inspirovat a vznikl tak koncept malých dvoupodlažních domů. Tento
koncept respektuje původní půdorys a tvar hospodářského dvora
a je složen z menších objektů, které svou velikostí a výškou odpoví-
dají okolní zástavbě a nepřevyšují ji. Koncept také počítá s vnitro-
blokem a krytým parkováním v částečně zapuštěném garážovém
objektu, a to na straně stávajících řadových garáží.

Komplex nabídne 70 až 100 bytových jednotek různé podlahové
plochy. Velkou roli při navrhování Kounicova dvoru hrálo hledisko
vytvořit nízkoenergetické bydlení v bytě, ale s veškerými výhodami
obývání rodinného domu. Mezi tyto výhody patří např. vnitroblok
plný zeleně, vybavený dětským koutkem a lavičkami. V částečně za-
puštěném garážovém dvoupodlažním objektu budou kromě parko-
vacích stání také sklepní kóje a skladovací prostory.

Okolní veřejné, léta neudržované plochy komunikací, zeleně a od-
stavných ploch budou opraveny, nově vybudovány a budou vyzna-
čena veřejná parkovací stání. Ve spolupráci s technickými odbory
města byly naprojektoványa odsouhlaseny plochy zeleně, chodníků,
parkování a doplněné v souladu s historickými plány Václava Petruz-
ziho o stromořadí. Tyto úpravy okolních veřejných ploch, počty, po-
loha a orientace parkovacích stání, zeleně na veřejných plochách,
byly na několika schůzkách se zástupci města upřesňovány a navr-
ženy po dohodě s městem Slavkov do výsledné předložené podoby
tak, aby řešily do dneška odkládané úpravy a opravy. Městu tak
ubude dlouho kritizovaný a neřešený problém s opravou komunikací
a infrastruktury v této lokalitě, na který nemá ve střednědobém ho-
rizontu finanční prostředky.

Výstavbou obytného souboru tak dojde k opravám a dobudováni
veřejné infrastruktury na obecních plochách, jejichž zanedbanost je
roky terčem kritiky obyvatel této lokality. Architektonická a projekční
kancelář v tomto záměru splnila veškeré podmínky, limity a para-
metry dané územním plánem. Jak co do velikosti zástavby, tak do
počtu bytů (indexu zastavěnosti) a je tedy v plném souladu s plat-
ným územním plánem města Slavkov. Dokladem toho jsou vydaná
platná, kladná stanoviska všech dotčených orgánů státní správy. Na
žádost stavebního úřadu byl také zadán a stavební fakultou zpra-
cován posudek vlivu dopravy stavbou bytového komplexu na stá-
vající silniční síť. Výsledkem těchto návrhů a řešení je vypracovaná
plánovací smlouva, která byla předložena a doporučena k odsou-
hlasení zastupitelstvu města.

Při porovnání tohoto typu zástavby s plošnou zástavbou rodin-
nými domy tento koncept jednoznačně vychází jako ekologický
a nejméně zatěžující životní prostředí, ať již např. z hlediska větší
velikosti zůstatku celkových ploch zeleně, nižšího počtu vytápěcích
zdrojů, nižší zátěže komunikacemi, plochami venkovních parkování
a jejich údržbou a odvodněním. Další alternativou k vybudování by-
tového komplexu by mohl být vznik zástavby nejednotnými objekty
(např. garáže, různě velké domy, sklady apod.), byť by byly v souladu
s územním plánem. Výstavba bytového komplexu se nám tak jeví
jako varianta bližší veřejnému zájmu a prospěšnější této lokalitě.
Nehledě na to, že ve Slavkově tak vznikne projekt evropské úrovně.
Zájem o tento typ bydlení je jak ze strany např. rodin s dětmi, jed-
notlivců, svobodných párů hledajících svoje bydlení pro založení ro-
diny, ale také našich seniorů. Vznikne tak příjemné bydlení i ve
věkově různorodé komunitě, která eliminuje v současné době disku-
tovaný problém vyčlenění generace seniorů.

Na žádost města se sešel realizační tým Kounicova dvoru (archi-
tekti, projektanti, investoři) se zastupiteli, iniciátory petice a občany
a tento záměr výstavby komplexu se několikráte prodiskutovával.
Realizační tým se snažil objasnit situaci tak, aby se rozptýlily ne-
přesné, nepravdivé a zavádějící informace šířené iniciátory petice,
zejména paní Hrbáčkovou a panem Novákem. Podle aktuálních in-
formací si pan Novák s paní Hrbáčkovou postavili mimo jiné svou
osobní politickou kampaň do komunálních voleb za stranu ANO na
této petici. Podle našeho názoru zneužívají účastníky této petice ne-
pravdivými informacemi ke svým osobním cílům.

Přijměte prosím tento dopis jako formu naší snahy osvětlit Vám
situaci k záměru zvelebení nám všem známé lokality, na jejíž bu-
doucí podobě nám záleží.

Za realizační tým
Ing. Ivo Skřivánek, Ing. arch. Pavel Klempa, Ing. arch. Jan Paldus,

Ing. Petr Durčák, Kristýna Slámová a Markéta MaláRuiny statku v roce 2006 Foto: archiv
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V souladu s životním prostředím
Kounicův dvůr v sobě zahrnuje nejen

obytné budovy, ale projekt také myslí na ži-
votní prostředí. Investor si nechal vypracovat
studie na možný dopad na životní prostředí
a projekt s rezervou splňuje všechny jeho li-
mity. Požadavkem úřadu bylo také vypraco-
vání posudku vlivu dopravy na stávající
silniční síť. Také výsledky tohoto posudku
vyšly pro Kounicův dvůr příznivě. 

Když porovnáme komplex se zástavbou
jednotlivých rodinných domů, výstavba kom-
plexu vychází jako ekologická varianta méně
zatěžující životní prostředí, ať již z hlediska
větší plochy zeleně, větším počtem parkova-
cích míst nebo nižší zátěží komunikace a její
snadnější údržbou. Ve Slavkově tímto
vznikne projekt evropské úrovně.

Zájem o tento moderní typ bydlení je jak
ze strany např. rodin s dětmi, jednotlivců,
svobodných párů hledajících své bydlení pro
založení rodiny, ale také našich seniorů.
Vznikne tak příjemné bydlení i ve věkově
různorodé komunitě, která eliminuje v sou-
časné době velmi diskutovaný problém vy-
členění generace seniorů. 

Slavkov u Brna je dlouhodobě vyhledáva-
nou a žádanou lokalitou pro bydlení, a bytový
komplex Kounicův dvůr jen dokazuje, že sta-
vět jde i s citem a úctou k historii.

Je proto s podivem, že tento projekt je pro-
vázen kritikou místních, zejména těch, kteří
v dané lokalitě bydlí.

Ing. Ivo Skřivánek

Ve Slavkově se připravuje nový bytový
komplex Kounicův dvůr. Komplex svou po-
lohou a vzhledem navazuje na historické ko-
řeny města a jeho podzámčí. 

S úctou k historii 
Kounicův dvůr vyroste na základech Slav-

kovského panského dvora z 18. století, který
byl součástí urbanistického řešení Václava Pe-
truzziho, dvorního stavitele Kouniců. V sou-
časnosti z panského dvora zbyly jen ruiny
a jeho zbytky jsou určeny k demolici. Místo
je dlouhá léta ve devastovaném stavu a v let-
ních měsících slouží jeho část jako ne-
vzhledné parkoviště přilehlého koupaliště.
Tento stav je dlouhodobě terčem kritiky oby-
vatel okolních ulic, zejména špatná komuni-
kace v této lokalitě, na jejíž opravu město
nemá finanční prostředky.

Architekti Kounicova dvoru brali ohled na
historii pozemku, ale také na okolní zástavbu.
Navrhli proto dvoupodlažní soubor menších
obytných budov, ne větších než rodinný dům
tak, aby komplex harmonicky zapadl do
svého okolí. Tvar komplexu vzešel z histo-
rické podoby dřívějšího dvora a byl přizpůso-
ben současnému terénu. Architektům se tak
podařilo citlivě skloubit historické kořeny
a moderní architekturu.

Harmonická rozmanitost
Kounicův dvůr nabídne sedmdesát až sto

bytů o různých velikostech od 1+1 do 4+kk.
Komplex je tvořen šestnácti menšími sek-
cemi, které jsou tvarově odlišné a jsou rozmís-

Kounicův dvůr – historické kořeny v moderním kabátě
těny v různých intervalech. Přesahy nebo na-
opak úskoky tak dají vzniknout soukromým
zákoutím částečně krytých teras, atrií či bal-
konů. Všechny byty orientované do vnitro-
bloku mají terasy nebo zahrádky, které
příjemně propojují exteriér s byty. 

Ve vnitřní části komplexu bude vybudo-
váno menší jezírko. To bude jednak sloužit
jako vsak dešťové vody a jednak bude také
sloužit jako okrasa vnitřního dvora a přispěje
k jeho jedinečnosti. Celý vnitřní areál je na-
vržen jako velkoryse řešený park s dětským
koutkem a vycházkovou stezkou s lavičkami.
Vnitroblok tak bude sloužit pro dokonalý od-
počinek a relaxaci. 

Řešení problému s parkováním
Kounicův dvůr pomůže městu také s řeše-

ním dlouhodobě neutěšené situace s parková-
ním v této části Slavkova. V rámci komplexu
budou zbudovány částečně podzemní garáže,
které budou z pohledu zevnitř komplexu
patrné pouze jako terénní převýšení v rámci
sadových úprav. Dále budou zbudována nová
parkovací stání po obvodu komplexu a zre-
konstruují se stávající komunikace v jeho
okolí. Přibude tak bezmála stovka nových
venkovních vyznačených parkovacích míst.

Pěšky do školy i k bankomatu
Jednou z nesporných výhod Kounicova

dvoru je jeho ideální poloha. Cesta do nej-
bližší restaurace, lékárny či do školy s dětmi
novým majitelům zabere jen pár minut pěšky.
A to se v dnešní uspěchané době velmi cení. 

Vizualizace – pohled zvenku Repro: archiv SKR

Model bytového komplexu Repro: archiv SKR Vizualizace – vnitřní prostory komplexu Repro: archiv SKR
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I. světová válka a Slavkov u Brna (III.)
Děkujeme za příznivé ohlasy, který seriál o I. světové válce. Díky vám, čtenářům,
se seznam padlých nebo nezvěstných od svého zveřejnění rozrostl o několik jmen. Do
původního seznamu přibyli další vojáci a počet obětí války překonal hranici 90 osob.
Hledáme i v dobovém tisku, kde často u padlých chybí datum narození, datum a
místo úmrtí. Jde o tyto občany Slavkova: Stojan Vladimír, Lenfeld František, Florián
Josef, Kachlík František, Chaloupka Petr. Prosíme čtenáře, kteří by nám mohli pomoci
s doplněním těchto údajů, aby se ozvali redakci zpravodaje. Přesné doplnění se-
znamu je nezbytné pro vybudování pomníku obětí První světové války se Slavkově.
V dalším čísle Slavkovského zpravodaje seznámí PaedDr. Karel Häring čtenáře s teh-
dejší vojenskou terminologií, jako je např. Bataillon, Kompanie apod. A můžete si
přečíst příběh dalšího slavkovského vojáka – Jaroslava Krbka.

* 25. 9. 1897 Slavkov u Brna
† 23. 2. 1980 Slavkov u Brna
Jan byl nejmladší ze tří bratrů. Bratr Josef

žil po válce na Podkarpatské Rusi ve městě
Chust. Druhý bratr Rajmud po válce odjel do
Ameriky, kde už zůstal natrvalo.

V roce 1923 se Jan Andrla oženil s Růženou
Čehovskou (* 25. 8. 1905 ve Slavkově u Brna).
V následujícím roce se jim narodil syn Lubo-
mír. Na návrh bratra Josefa, který pracoval a žil
s rodinou v podkarpatském Chustu, se
v r. 1927 odstěhovali do Užhorodu. V r. 1931
se přestěhovali do Mukačeva, kde se jim naro-
dila dcera Jiřina. V tomto městě si v roce 1935
 postavil patrový rodinný dům se dvorem i za-
hradou. V přízemí se nacházely dvě písmoma-
lířské a natěračské dílny a nahoře se bydlelo.

Na podzim 1938 (po „Mnichovu“) se poli-

Voják Jan Andrla
tická situace vyhrotila tak, že ze spřátelených
Maďarů se rázem stali nepřátelé. Další setrvání
na místě se stalo životu nebezpečné a tak děda
musel poslat své děti (14letého Luboše
a 7letou Jiřinku) s úplně neznámým pánem
(který na ně dával pozor) vlakem do Slavkova
k babičce. S manželkou zůstal ještě v Muka-
čevu.

Museli se ale skrývat, protože ho Maďaři
chtěli zlikvidovat. Místní lidé je měli ale
hrozně moc rádi, a tak jim nosili jídlo i pití.
Díky jeho pověsti vynikajícího řemeslníka
i člověka dosáhli toho, že ho nakonec nezastře-
lili…

Nakonec ale po dvou měsících museli 14.
ledna 1939 opustit svůj dům i Mukačevo a vrá-
tit se navždy do Slavkova. Teta Jiřina mně ří-
kala, že když přijeli do Slavkova, tak její

mamince za ty dva měsíce úplně zbělely vlasy.
Ve Slavkově děda žil až do své smrti na Palac-
kého nám. 71 u „Maláčů“ (nyní Hračky u Sou-
čků). Podle jeho účetnictví, které po celou
dobu svého života opatroval, měl jeho dům v té
době hodnotu 254 888 Kč. Tuto sumu po-
stupně splácel ještě několik let po nuceném ná-
vratu do Slavkova v domnění, že až se situace
uklidní, tak se tam budou moci všichni vrátit
zpět a dům navždy zůstane jeho majetkem.

Slavkovští komunisti včetně celé radnice se
mu za jeho poctivou a obětavou práci odměnili
tím, že mu šli celý jeho život „po krku“, pro-
tože byl živnostník, a tak mu házeli klacky pod
nohy, jak to šlo. Skončil s důchodem 280 Kč
s tím, že je majetný dost a že nepotřebuje vy-
platit peníze za dům v Mukačevě.

Zdeněk Andrla, vnuk

Jan Andrla se I. světové války zúčastnil v le-
tech 1915–1920 a z této doby jsou i vybrané
úryvky z jeho deníku:

„Této světové války se zúčastnili také moji
dva starší bratři Jožka a Rajmund Andrlovi.
Rajmund narukoval 17. srpna 1914 k 6. dra-
gounskému pluku do Brna a Jožka 21. června
1915 do Švarcu v Tyrolích ke 14. zeměbranec-
kému pluku. Já jsem byl odvedený 25. června
1915 a narukoval jsem 15. října 1915 k strážní
setnině 81. pěšího pluku v Jihlavě.“

Podzim 1915 a první jarní měsíce roku 1916
trávil voják Jan Andrla v Jihlavě. Spolu s ním
tam byli i další Slavkováci: Ondřej Hlaváč, Jan
Charvát, Petr Chaloupka a Soukup. V říjnu
onemocněl Jan Andrla na zánětlivé onemoc-
nění dýchacích cest a nemocnici opustil zdráv
až 31. ledna 1916. 

V dubnu byl odvelen do Klagenfurtu a celý
rok 1916 trávil Jan Andrla ve strážní službě na
jihu Rakouska. Začátkem srpna odjíždí na svou
první dvanáctidenní dovolenou. „...kolem po-
ledního vjíždíme na Moravěnku. Jak srdce za-
plesá, když vidí ty rovné lány polí a luk,
všechno docela jiné, než na ostatní cestě – přes
Korutany, Štýrsko, ba i Dolní Rakousy. Tam jest
viděti sám les a skála. Zde však samá pole, a to
našemu zraku lahodí, neb v tom jsme vyrostli
a k tomu jsme přilnuli. ... Slyšíme češtinu. Jak
milá ta naše česká řeč! Nikdy jsem si jí tak ne-
vážil jako v tuto chvíli.“ 

12. prosince odjíždí celá kompanie do Se-

Z válečného deníku Jana Andrly
ebachu u Villachu, kde stráví Vánoce. Ale už
26. prosince odjíždí všichni do těsné blízkosti
fronty – do Mittel Brettu na italské straně.
Služba na novém působišti byla těžká. Úkolem
vojáků bylo dopravovat v noci zásoby (dřevo,
potraviny aj.) do předních linií ve velmi těžkém
kopcovitém terénu, ve sněhu a kamení. „14.
ledna jdu s partií na malý rombon (Rombon –
2208 m n. m. – je známý jako dějiště krvavých

bojů v první světové
válce – pozn. red.).
Počasí jest hrozné!
Blýská se, hřmí,
padá sníh a přitom
ohromný vítr. Asi
v 1 hodinu v noci
jest to již k nevy-
držení. Vítr stále sil-
nější, sníh nám zalepuje oči, že
nevidíme ani neslyšíme. Děláme právě dlouhý
řetěz, po kterém se posílá nahoru dřevo. Náhle
pod námi jest slyšeti křik: lavina! Lavina! Utí-
kat nahoru! Shora na skalách začalo cosi ra-
chotit. Utíkáme na stranu a dobře jsme udělali.
Hned na to letí našimi bývalými místy spousty
sněhu, které se pro veliké množství strhují ze
skal a berou s sebou  vše, co jim stojí v cestě.
I stromy to trhá s kořeny. Ty, kteří zůstali v kot-
lině, nese již lavina asi 100 metrů dolů. Jsme
docela odříznutí a cestičky docela jsou zasy-
pané, po kterých bychom trefili domů. Jsme nu-
ceni zůstat v zákopech s Bosňákama, které
prosíme, by nás pustili někam do úkrytu neb, že
zmrzneme, ale oni jsou nemilosrdní. Musíme
zůstat venku na tom psím počasí až do bílého
dne. Noc byla hrozná! Myslel jsem, že zmrznu.
… Dolů jsme nuceni namířit to přes spousty
sněhu zpaměti. Jde nás asi 15 mužů. Když jsme
asi v polovici cesty po pás ve sněhu, setkáváme
se s lýžaři, patrola to nás hledající.  Jsme za-
chráněni. … Než jsem však domů přišel, myslelJan Andrla (ozn. šipkou) s kamarády v Korutanech

➼

Jan Andrla
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i mrtvých a Maďarů stále přibývá. Již dvě řady
bolševiků jsme rozbili a ještě třetí řada nastu-
puje. Není to již k vydržení. Zle je! Ráno již
mají bolševici most v rukou. Vida situaci, ital-
ský nadporučík, velitel místních legionářů, že
jest již vše ztraceno, zastřelil se vlastním revol-
verem, aby nepřišel do rukou barbarů. Nám
zbývá jediné – spasiti se útěkem. Konečně se
nám podařilo uvolnit jednu stranu a utíkáme
směrem k druhé vesnici. Nemáme s sebou ni-
čeho, jen šaty a kvéry. … Už se blížíme k druhé
vesnici, když i z této vesnice začali na nás střílet
z kulometů. … Teď jsme v křížovém ohni. Pro-
následovatelé do nás střílí zezadu a druzí opět
zpředu. Uhýbáme doleva na nejbližší kopce.
Konečně jsme za kopečky. Jest nás již jen polo-
vic, co jsme byli ve vesnici Hidvégu. … Druhý
den ustupujeme ke Zvolenu. Jsme docela roz-
prášeni.“ 

Po několika dnech se dává zbylá jednotka
dohromady a vrací se původní stanoviště. Po-
sily nepřišly a i výstroj je nedostatečná. 6.
června Maďaři znovu útočí. Naši opět ustupují
a Jan Andrla ztratil při ústupu i svůj pluk.
Druhý den se dostal do Vrútek. Mezitím padl
do rukou Maďarů i Zvolen. Z Vrútek odjel do
Žiliny, kde se setkal s několika Slavkováky (Ju-
lius Čučka, Jan Jakubíček, Ondráček a Pivoda).
Protože se marně sháněl po svém pluku, odjel
načerno domů. „11. června ráno o 6 h. jsem již
doma, kde kolují pověsti, že mě bolševici chytli,
rozpárali, do břicha že mně strčili boty, nos
a uši mně uřezali, oči že mně vyloupali, takto
že mě ukřižovali a že mě vezou do Prahy ukázat
presidentovi Masarykovi. Každý, koho potká-
vám na ulici, mně tak vypráví.“

Začátkem července spolu s Jakubem Kach-
líkem a Františkem Cigánkem rukuje do
Bzence k 8. pěšímu pluku. Hlásili se jako ztra-
cení vojáci ze Slovenska. Odtud putovali do
Tupes u Uherského Hradiště ke 105. polnímu
pluku. 12. srpna je J. Andrla převelen k 81. pě-
šímu pluku do Jihlavy, odkud odjel 26. srpna
na 14denní dovolenou. V Jihlavě se také zúčast-
nil prvního výročí samostatného Českoslo -
venska, které tamní osádka slaví společně
s Američany.

Náplní práce J. Andrly je kancelářská práce,
korespondence roty, vyřizování spisů apod. Byl
povýšen na svobodníka.

V roce 1920 vyplňují volné chvíle divadelní
představení, kterých se Jan Andrla zúčastňuje
jako herec. Do dubna hrál v pěti různých před-
staveních. V srpnu byl povýšen na desátníka. 

22. listopadu 1920 vyšel rozkaz o demobili-
zaci ročníků 1896 a 1897 a 19. prosince 1920
je Jan Andrla demobilizován.

Zkráceno, úplná verze na www.veslavkove.cz
Zpracoval B. Maleček

jsem si, že můj nejlepší přítel Alois Doležal,
který nebyl s námi, si myslí, že jsem snad zahy-
nul a teď ho svým příchodem překvapím. Však
stalo se jinak. Přijda domů, ptám se, kde je Bo-
beček, jak mu bylo všeobecně nazýváno, a jest
mi řečeno, že jej zasypala lavina při odhazo-
vání sněhu blízko našeho baráku. Účinkuje to
na mě hrozně. Tak jsme byli spolu jako dvá
bratří a teď jsem tu sám.“

Prořídlé a vysílené řady vojáků odešly
z kopců a byly nahrazeny Bosňáky, kteří se
v hornatém terénu lépe osvědčili. I Jan Andrla
byl pro všeobecnou slabost hospitalizován 22.
ledna 1917 v nemocnici v Tarvisu, odkud byl
převezen do nemocnice sv. Michala ve Štýrsku.
Po propuštění 20. března se vrací zpět přes Ce-
lovec a Tarvis do Mittel Brettu. V dubnu se do-
stal blíž k frontě u Soči pod horu Rombon. Jeho
úkolem bylo sekat majzly ve skalách a pomocí
střelného prachu dělat tzv. kaverny, tj. pro-
storné chodby pro naše v nebezpečí se nachá-
zející se vojáky, hlavně dělostřelce. 

„29. května večer jdu ještě se čtyřmi muži do
reservních zákopů dělat kavernu na Reflektor.
Začínáme v 10 hodin večer zaúplného ticha,
neb jsme blízko Taliána. Blíží se jedenáctá ho-
dina a tu začíná nápadně silné střílání z obou
stran. Však po půl hodině to ustává. My jsme
se zatím museli schovat a teď jak to přestává,
jdeme zase dvá nahoru a kamení v jámě vylá-
mané nosíme na nosítkách k nejbližším dolinám
od granátů udělaným a zasypáváme je. Sem
tam stále lítají nějaké včeličky bzučavé. Jest asi
půlnoc, když jest slyšeti prsknout od Taliána
pušku. Jdu právě s kolegem s nosítky v ruce a tu
ucítím současně silné zabrnění v levé noze ve
stehně a z pravé strany vedle mne plesknutí ně-
čeho o kámen. Zůstanu stát a ohledávám
stehno, které necítím. Cítím ale cosi teplé, jak
stéká dolů, z venkovní i z vnitřní strany. Jest mi
v okamžiku vše jasné. Jsem raněn. Mám pro-
střelené levé stehno. … Druhý den jsem pro-
hlédnut lékařem, který mně praví, že jest to
Tausendguldenschuss, tj. rána za 1000 zlatých!
Čistý průstřel.“

31. května 1917 byl J. Andrla odvezen do ne-
mocnice v Törlu. Ve svém deníku píše, že zra-
něné vojáky navštívila 4. června císařovna Zita,
která s každým vojákem pohovořila a při od-
chodu každého obdarovala malým dárkem.
Mluvila i s Janem Andrlou, se kterým se roz-
loučila milým úsměvem a slovy, že bude líp.

8. července odjíždí na svou druhou dovole-
nou (osmidenní). Od září byl Jan Andrla přidě-
len k Battalionskanzelei jako ordonanc. Během
podzimu vystřídal několik působišť s pracemi
různého zaměření. Na jednom z míst, kde pra-
coval, se potkal i s Linhardem Zavadilem ze
Slavkova, který toho času působil na velitelství
ve Villachu. „25. října v poledne přišel jsem ze
služby, kterou jsem držel 48 hodin. K menáži
máme čistou zupu a kousek masa. Hned na to
po poledni máme jít na nádraží skládat z va-
gonů seno a slámu. Moc dělat a málo jíst, to
neklape. Nečekám na nic, spakuji si co potře-
buji a již se nesu do lesa si lehnout. Zde si
vařím dvakrát černou kávu a mám pokoj.“

11. února 1918 odjel J. Andrla na čtrnácti-
denní dovolenou. 

Od dubna nastoupil J. Andrla do důstojnické
kuchyně jako obsluha oficírů. Jídla bylo dost,
ale v kuchyni trávil celé dny. 

21. května je povolána část vojáků blíž
k frontě do města Vittorio. Odtud pokračovali
pěšky asi 16 km za velkého vedra prašnou ces-
tou do skal k vesnici St. Groci (1401 m n. m.),

kterou prošla fronta. Jejich úkolem je oprava
válkou zničených silnic. Práce to byla těžká,
jídlo bylo opět mizerné. Jan Andrla proto vždy
uvítal, když se mohl vrátit ke své původní pro-
fesi, a to malířství písma. I zde měl práce dost:
maloval různé výstrahy, jména velitelství, ves-
nic atd. 

Setkání se Slavkováky 18. srpna popisuje
takto: „Jest právě neděle. Máme volno a právě
sedíme u silnice na mostním zábradlí, když
vidím mezi transportem jdoucím do fronty Slav-
kováky. Jde Standa Tihelkův a Honza Durkův,
jak jej u nás doma nazývají. Mašírují od os-
mého brněnského pluku ku 108. pluku do
fronty. Mluvíme spolu. Dlouho však ne, neb
nesmí zůstávati vzadu za transportem.“

V první polovině září roku 1918 odjíždí
J. Andrla na svou čtvrtou dovolenou. 

29. října začala rakouská armáda ustupovat.
Město bylo plné aut a vojáků. Ustupuje i kom-
panie Jana Andrly po silnici směrem k Tyro-
lám. „Cestou se máme dobře. Kde jaké
skladiště se rozebírá. Masa i mouky máme
dosti, tedy se jen jí. Chleba však nemáme,
a proto si pečeme sami vdolky. Při malém za-
stavení se najde nějaký střep, ve kterém se na-
míchá mouka s vodou a solí, pak se na dva
kameny dá nějaký oškrábaný plech, pod kterým
se udělá oheň a již se pečou vdolky. A jsou vý-
borné.“

4. listopadu v noci překračují vojáci rakou-
sko-italské hranice. Armáda se rozpadá. Až te-
prve v Tyrolích 7. listopadu se vojáci dozvídají,
že vznikla samostatná Československá repub-
lika. 11. listopadu dorazili vojáci do města Spi-
tal, odkud jeli vlakem přes Salzburk do Lince,
kde na ně čeká již „československý vlak, který
nás veze do naší osvobozené vlasti. Jedu přes
České Budějovice, Tábor, na Jihlavu a odtud
přes Brno do vytouženého Slavkova.“

20. listopadu narukoval Jan Andrla dobro-
volně k 8. čs. pěšímu pluku v Brně.

12. března 1919 je převelen na Slovensko
k maďarským hranicím do Ipolských Šiahů na
řece Ipole. Hranice je neklidná, Maďarsku v té
době vládli bolševici. V květnu přišly posily
a mezi nimi jsou i dva Slavkováci: Franta Ci-
gánek a Franta Pospíchal z Čelakovského ulice.
Náhodně se setkávají s dalším Slavkovákem
Frantou Kantkem, desátníkem od kulometů.

Napětí na maďarské hranici se stupňovalo
a 30. května 1919 „…přichází k veliteli setniny
jeden četař hlásit, že jsme ve vesnici obklíčeni
maďarskými bolševiky. … Bráníme se seč naše
síly stačí. Vesnice je dosud od bolševiků čistá
a most přes Ipolu máme též dosud v naší moci.
Zvenku na nás střílí bolševici a ve vesnici
z oken maďarští civilové. Zrádci! … Pomoc
žádná nepřichází! Jest již spousta zraněných ba

Jan Andrla na civilní fotce Hoši z Moravy na italské frontě. Jan Andrla první zleva

➼
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KALENDÁŘ AKCÍ – ZÁŘÍ 2014
Datum                                    hod.     akce/místo konání pořadatel

1.–30. 9.                         Slavkovské restaurování – restaurování předmětů ze zámeckých sbírek jako
                                       součást prohlídkové trasy (souběžně s provozem zámku ZS-A
5. 9.                               Restaurování – výstava o restaurátorské práci a obnovených předmětech ZS-A
6. 9.                   16.00   Slavkovská pípa, start u Hostince Na Špitálce Hostinec Na Špitálce

13. 9                    18.00   Posezení se Zámeckou kapelou se sklenkou burčáku, nádvoří Panského domu Město Slavkov
15. 9                    17.30   Položení pamětního kamene, Palackého nám. 77 ČUŽM
17. 9                    18.00   Koncert pro dva klavíry, hrají manželé Pančochovi. ZUŠ F. France ZUŠ F. France
20. 9           9.00–17.00   Václavský jarmark, Zámecké burčákové slavnosti v zámeckém parku
                                       Prohlídky zemědělského depozitáře zámku, Kostýmované prohlídky podzemí ZS-A
20. a 21. 9.  9.00–17.00   Výstava ovoce a zeleniny, SC Bonaparte ZO ČSZ Slavkov
21. 9.                   15.00   Koncert pěveckého sboru Mladost v zámecké kapli ZS-A
21. 9.          9.00–17.00   Podzimní prodejní výstava. Zámecká vinárna U Edy Zámecká vinárna
23. 9.                   17.00   Inspirace kameny – vernisáž výstavy Renaty Dvořákové ZS-A
28. 9.                   13.00   Zámecký svatební den aneb Svatba na zámku live ZS-A
Probíhající výstavy
do 14. 9.                          Prodejní výstava keramiky Martiny Mirošové a kovových soch Davida Smělíka 
do 30. 9.                          Dietrich Klinge – Sochy / Statuen
do 30. 9.                          Obrazy, roucha a devocionálie
do 7. 12.                          Vojenská tradice Lichtenštejnů a knížecí garda
23. 9. – 2. 11.                  Inspirace kameny – výstava obrazů Renaty Dvořákové

Ve Slavkově u Brna se v beachvolejbalovém
areálu na koupališti konalo o víkendu 9. a 10.
srpna Mistrovství České republiky mužů a žen
do 22 let. Zvítězili Markéta Bendíková se Sárou
Olivovou a Ondřej Perušic s Jakubem Holčíkem.

Mezi ženami potvrdily roly favoritek i nasa-
zení jedniček turnaje Markéta Bendíková
a Sára Olivová, které prošly turnajem bez po-
rážky. Mezi muži nasazení jedniček v třetím fi-
nálovém setu potvrdil Ondřej Perušic
s Jakubem Holčíkem.

Vítězství favoritů
Ženy
Finále: M. Bendíková, S. Olivová – N. Do-

stálová, A. Komárková 2:0 (15, 19); o 3. místo:
N.Havlínová, T. Vaňková – N. Kolderová, H.
Klimešová 2:0 (12, 14)

Muži
Finále: O. Perušic, J. Holčík – Š. Trojan, T.

Váňa 2:1 (18, -19, 12); o 3. místo: J. Vála, J.
Gála – O.Prokop, V. Berčík 2:0 (17, 23)

za SK Beachvolleyball Slavkov
L. Kuchta, D. Zehnálek

Ptáci odlétají na jih
V první řadě osiřel vzdušný prostor nad měs-

tem. Nad zámkem, kostelem a školami už se
s křikem neprohání hejnka rorýsů obecných. Ve
Slavkově jich hnízdí cca 20–30 párů.Tito fa-
mózní letci přilétli jako jedni z posledních na
přelomu dubna a května, rychle vyhnízdili
a jako první zase začátkem srpna odlétli do
Afriky. Létání je pro ně hračka. Odhaduje se, že
nalétají 190 000 km ročně a dokážou vyvinout
rychlost až 220 km/h. 

Dalším ptákem chystajícím se na odlet na jih
je čáp bílý, kterého vyhlásila Česká společnost
ornitologická Ptákem roku 2014. U nás letos opět
zahnízdil na komíně v areálu bývalé Traktorky na
jihu města. Čápi zde vyvedli 2 mláďata, která jsou
již schopná letu a podnikají již krátké výpravy po
okolí. Zanedlouho komín opustí a vydají se
s ostatními čápy na jih, do Afriky. Evropští čápi
bílí migrují dvěma hlavními tahovými cestami.
První „západní“ vede přes Gibraltar do západní
Afriky, kde čápi zůstávají a zřejmě již nepokra-
čují na východ, a nemísí se tedy s ptáky táhnou-
cími „východní“ tahovou cestou přes Turecko do
zimovišť ve východní a jihovýchodní Africe. Naši
hnízdící čápi využívají v různé míře obě trasy.
Budeme na ně zase zjara čekat.
Aktuální počty hnízd čápa bílého v ČR: 
Počet hnízd celkem (bez zaniklých) 1263

z toho letos nekontrolovaných 135 (11 %)
z toho letos kontrolovaných 1128 (89 %)
z toho letos obsazených 856 (76 %)
z toho s malými mláďaty 409 (48 %)
z toho s plně vzrostlými mláďaty 492 (57 %)

Počet hnízd bez kontroly déle než 30 dní 911 (72 %)

P. Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek
K nejvýznamnějším letošním zrealizovaným

cílům naší rybářské organizace bezesporu patří
vybudování nové vodní plochy, hektarového
rybníka Křovačka v Bučovicích. Tento záměr
zbudování  rybníka na místo rákosové mokřiny
sousedící se stávajícími rybníčky vznikl již před
sedmi lety na popud pana Ing. arch. Zdeňka
Koudelky. Největším problémem prvotního
projektu byly sloupy vysokého napětí. Přeložka
vedení by stála pomalu víc než dílo samotné.
Projektanti společnosti Regioprojekt Brno, s.r.o.
si s tímto oříškem poradili a rybník navrhnutý
do tvaru písmene H rozčlenili na dvě vzájemně
spojené části. Rybník pro sportovní rybolov
o výměře 0,8 ha a sousedící lagunu s vodní plo-
chou 0,2 ha, která bude sloužit ostatním vodním
živočichům a vegetaci. Tento záměr výrazně
přispěje k podpoře životního prostředí, které
člověk kolem sebe stále víc a víc ničí. Tato nová
přírodní lokalita bude sloužit k relaxaci a odpo-

Nový rybník Křovačka
činku nejen rybářům, ale i široké veřejnosti.
Společným investorem díla jsou MRS MO
Slavkov u Brna a Moravský rybářský svaz
Brno. Celkové náklady na veškeré práce a od-
pracované brigády našich členů dosahují částky
téměř dvou milionů korun. Se stavbou se zapo-
čalo v prosinci loňského roku a letos v červenci
již proběhla kolaudace. Zhotovitelem je společ-
nost Ekostavby Brno a.s. V některých částech
dosahuje vodní sloupec hloubky 1,8 metru. Stá-
vající dva rybníčky revíru Cézava 3A rozšíří
nová Křovačka na celkovou vodní plochu dvou
hektarů. Rybářské právo se zde bude moci vy-
konávat na základě doplnění dodatku k bližším
podmínkám od roku 2015. Dne 24. července
proběhlo na rybníčcích slavnostní předání a ote-
vření díla. 

Závěrem patří velké poděkování všem, kteří
se na vzniku Křovačky jakýmkoliv způsobem
podíleli. Petr Zvonek

Čáp bílý Foto: P. Navrátil



hal v Moravském Muzeu jako preparátor.) Ob-
sáhlé informace o páchníku hnědém a fotodoku-
mentace ze zámeckého parku Slavkov je
zveřejněna v časopise Naše příroda č. 3. 2014.

Klíněnka jírovcová je škůdce na listech stromu
jírovce maďala. Strom je středomořského původu
a drobný motýl klíněnka se k nám rovněž rozšířil
z jižní Evropy a nemá u nás predátory. Motýl má
v teplých létech jako letos více generací, v měsíci
srpnu je již listí stromu suché a nefunkční.
Drobná, plochá housenka tohoto motýlka vyžírá
pletivo uvnitř listu. Na sesychání se podílí i lis-
tová plíseň. Jediným prostředkem proti napadení
a nákaze je opakovaný postřik. Často je uváděno
v tisku, že chemickými prostředky se stromy na-
padené klíněnkou ošetřit nesmí kvůli přítomnosti
vzácného brouka páchníka hnědého. Tato prob-
lematika však byla již vyřešena dávno na pře-
lomu století i za přítomnosti Správy CHKO
Pálava, která řešila stejný problém na svém
území. Za účasti všech zainteresovaných složek.

Chráněné stanoviště dle pokynů EU byla lo-
kalita ve Slavkově ministerstvem pro ŽP zařa-
zena do působnosti Správy CHKO Pálava.
V závěrečném posudku vytvořené komise je uve-
deno a dohodnuto pokračovat v chemickém oše-
třování stromů proti klíněnce, protože nemá
negativní vliv na brouka páchníka. Další projekt
zpracovaný pro celou oblast jižní Moravy Men-
delovou univerzitou, ústavem zoologie a včelař-
ství, který doporučuje opakovaný postřik jen
částečně omezit v době květu jírovce pro
ochranu včely medonosné, která jírovce opyluje
a sbírá nektar. Rozhodnutí obdržely všechny
účastněné složky, včetně správy parku a Odboru
pro životní prostředí MÚ. Znění rozhodnutí:
„způsob ošetření stromů, postřik proti klíněnce
nebude omezen, protože nemá vliv na vývoj
a existenci brouka páchníka.“ Tak zní záznam
z jednání výše uvedených účastníků dne 9.
června 2004. (Čerpáno ze záznamů tehdejší Ko-
mise pro životní prostředí.)

Z výše uvedeného vyplývá, že jakékoliv tvr-
zení o zákazu chemického postřiku proti klí-
něnce vyznívá jako výmluva.

Milan Hrabovský, Slavkovský ochranářský spolek

Ohrožuje páchník hnědý kaštanové aleje?
pilo velké množství živočichů v trouchu stromů.
Jádrové dřevo (v potravě larev páchníků) v roz-
kladu způsobeném desítkami druhů dřevoka-
zných hub obsahuje antibiotika ve výměšcích
svého podhoubí, zřejmě prospěšné i pro larvy
páchníků. Pro houby jako potravu pro živočichy
se též užívá název ambroziové houby. Na přítom-
nost larev v dutině má vliv i teplota, vlhkost, za-
stínění. Vybudovat lokalitu pro páchníky někde
na volném prostranství zřejmě nezaručuje
úspěch. Larvy si zhotovují kokon ve spodní, nej-
vlhčí části kmene. Vytvořit příhodné podmínky
pro další obyvatele dutin a mrtvého dřeva, jako
jsou např. kovaříci, predátoři páchníků, kterých
je u nás cca 100 druhů, z toho snad třetina ve
spojitosti s odumírajícím dřevem, nebo nenápad-
ných drabčíků, kterých je také větší množství
v dutinách stromů, nebude jednoduché.

Atraktivní pro sběratele brouků byl park
svými tesaříky a hlavně krasci, kteří září snad
všemi barvami duhy. Krasec lipový, kovově ze-
lený s červeně, zlatě a měďově lemovanými krov-
kami na lípách v parku bohatě zastoupených
subspeciemi našich lip. Krasci z našeho parku
zmizeli „vyzdravováním korun stromů“ a ab-
sencí květů bylin a keřů. Tam, kde byly pone-
chány neošetřené řezy větví, bylo porušené
pravidlo každého lesníka i zahradníka – odstranit
všechny příčiny zraňování stromů, kudy se do-
stávají svazky cévními největší škůdci stromů,
dřevokazné houby až do spodní části kmenů.

S tímto povídáním souvisí i krátká vzpomínka
na slavkovského učitele Jana Voláka, který vytvo-
řil jednu z nejobsáhlejších sbírek brouků vůbec.
Studoval v zámeckém parku vývoj páchníků a je-
jich predátorů, larev kovaříků – drátovců. U nás
cca 150 druhů. Dva druhy našich největších ko-
vaříků v dutinách stromů. Drátovec kusadly vy-
tvoří do kokonu kukly páchníka otvůrek, zavrtává
se do těla kukly a postupně ji vysává. Nakonec
vnikne do prázdného obalu páchníka a vyvine se
v brouka kovaříka. V případě nedostatku pách-
níků se drátovci uchylují ke kanibalismu. Ento-
molog a učitel Volák při tom popsal novou
barevnou aberaci kovaříka – ab. Austerlitz. (V pa-
desátých letech, kdy J. Volák jako penzista pomá-

Dutina často obsahuje larvy několika generací páchníků Páchník hnědý v zámeckém parku ve Slavkově
Zbytky suchých kmenů obsazené
páchníky byly protiza ́konne ̌ pokáceny Fo
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Jírovcová alej směrem na Holubice Jírovec maďal v zámeckém parku (vlevo nahoře klíněnka jírovcová) Kvetoucí jírovec maďal (srpen)

Palcové titulky ve veřejném tisku: „Páchník
hnědý komplikuje novou výsadbu alejí“, „Pách-
ník hnědý, původce bezpečnostních rizik,“
„Přestárlé stromy, kterých je více jak 60 % musí
pryč“, „Množství stromů, které ohrožují, jsme
nemohli skácet kvůli výskytu vzácného brouka
páchníka.“

Otázkou je, proč nemohly být zachovány jako
stojící zlomy nebo torza dutých kmenů obsazená
párníky, které nikoho neohrožují, nezabírají tolik
místa jako duté kmeny ležící, ve kterých páchníci
nebyli nikdy prokázáni. Přibližně před dvěma
léty bylo v parku pokáceno 92 doupných stromů
s dutinami, kde se vždy daly najít 2–3 generace
larev tohoto brouka. Larvy v ležících kmenech
buď dospěly nebo zahynuly, v současnosti jejich
výskyt nelze vůbec prokázat, V těchto dnech
končí léto a s ním i výskyt páchníků. Rád bych
se mýlil, ale jejich „rojení“ pozorováno nebylo.
Pokácení obsazených stromů bylo pravděpo-
dobně konečným řešením páchníků v zámeckém
parku ve Slavkově u Brna. V pokácených kme-
nech, nyní částečně na jedné skládce, lze najít jen
larvy běžných zlatohlávků, které jsou velmi po-
dobné larvám páchníků, dají však odlišit. Larvy
páchníků jsou vždy stočené do tvaru podkovy,
larva zlatohlávka je menší, na rovné ploše se na-
rovná na záda a odplazí se po zádech.

Položené kmeny nejsou vhodné pro vývoj dal-
ších druhů z této čeledi brouků, kteří mají u nás
delší tradici ochrany jako páchník: roháč velký,
nosorožík, kteří upřednostňují pařezovou a koře-
novou část listnáčů. Další zlatohlávek skvostný
zase dutiny po ptácích v korunách stromů.
Všechny druhy, silně ohrožené byly v parku
a alejích zjištěny. Potvrzují zřízení ochrany sta-
noviště. Páchník je velmi vybíravý na své byd-
liště v dutinách stromů, samička musí ve své
blízkosti nalézt dutinu pro vývoj larev. Těžce
létá, předním párem noh se zahrabává do trouchu
v dutině, která musí být „živá“. Z horní části du-
tiny odpadává zahnívající dřevo napadené hou-
bami, které využívá zažívací trakt larvy
působením mikroorganismů.

Zajímavý výzkum z prostředí vývoje páchníků
byl proveden na Mendelově univerzitě. Překva-



Nový Golf Sportsvan.

 

Autorizovaný prodejce 
Bučovická 299, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 227 122–3, fax: 544 227 347, www.autobayer.cz, e-mail: osobni.vw@autobayer.cz

 


