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Slavkov oslaví 600 let
od udělení znakového privilegia Václavem IV.

Znakové
privilegium
Listina je vyhotovena na pergamenu
o rozměrech 38x23 cm. Dolní okraj je zesílený přeložením, aby na něj mohla být
přivěšená pečeť. Samotná pečeť krále
Václava IV., datovaná k 1. červenci roku
1416 v Praze, však chybí.

Foto: J. Sláma

Slavkovské nakupování II.

30. dubna

Příští číslo vyjde

Nejstarší vyobrazení Slavkova z roku 1712. Jde o dolní část oltářního obrazu sv. Urbana, který se stal podkladem
pro zhotovení modelu zámku v poměru 1:200 moderní technologií na 3D tiskárně.

Vážení
spoluobčané.
V minulém čísle Slavkovského zpravodaje jsem slíbil,
že vám budu předkládat informace o aktuálním stavu
výstavby nákupního centra
v areálu bývalého cukrovaru.
Poslední dokument, který
Michal Boudný
stavebník potřeboval k realizaci záměru, se týkal vydání stavebního povolení
na úpravu silnice třetí třídy v majetku Jihomoravského kraje, který spadá do kompetence odboru dopravního a silničního hospodářství ve
Slavkově u Brna. Tento dokument řeší napojení
ulice Československé armády na budoucí kruhovou křižovatku před cukrovarem. Vzhledem
k tomu, že v zákonem stanovené lhůtě nebyly podány na úřad žádné připomínky, tak s velikou, ale
opravdu velikou radostí konstatuji, že výstavbě
nákupního centra nic nebrání a brzy se tak dočkáme stavby okružní křižovatky a samotného
nákupního centra. Tato akce s sebou ponese
(Pokračování na str. 3)
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Květinová výzdoba města po roce 2010 • Foto: R. Lánský

Květinová výzdoba města v 60. letech minulého století

Soutěž měst Entente Florale Europe 2016
V minulém čísle jsme vás informovali, že naše
město přijalo nominaci do evropské soutěže Entente
Florale (kvetoucí města) zaměřené na kvalitu životního prostředí a jeho propojení s životem obce a turistickým ruchem. V letošním roce se této soutěže
zúčastní zástupci Irska, Německa, Holandska, Belgie, Maďarska, Slovinska, Rakouska (Bad Ischl)
a naší republiky – celkem 12 obcí či měst. Hodnocení se za každou zemi zúčastní jeden komisař. Osmičlenná hodnotící komise přijede do našeho města
v pondělí 27. června 2016, stráví zde celý den.
Naše město bylo nominováno do prestižní evropské soutěže rozkvetlých měst, která se zaměřuje na
kvalitu životního prostředí a jeho propojení s životem obce a turistickým ruchem. Slavkov u Brna tuto
nominaci přijal.
Mezinárodní hodnotitelé, kteří k nám do Slavkova
v letních měsících na jeden den zavítají, budou naše
město hodnotit z hlediska kvality péče o životní prostředí, kvality založení strukturované zeleně s důrazem na následující dobrou údržbu, ekologické
chování, zachování kulturního dědictví a využití
podmínek pro rozvoj turismu. Dle dosaženého bodového hodnocení se zúčastněná města zařadí do
bronzové, stříbrné či zlaté kategorii. (ČR je od roku

2002 držitelem 2x zlatého ocenění, 19x stříbrného
a 4x bronzového). Hodnotitelé zároveň s posouzením města nám předají cenné rady a poznatky pro
zlepšení současného stavu. Jejich expertiza v oborech plánování a rozvoje, ekologie, krajinného plánování, zahradní architektury, urbanistiky a dalších
oborů je nedílnou součástí soutěže.
Za více než 30 let trvání se soutěž přeměnila
v kampaň, která inspiruje a povzbuzuje představitele
obcí a měst, zástupce soukromých firem, členy
spolků i jednotlivé občany ke spolupráci na zlepšování kvality života v lidských sídlech.
Na první pohled se zdá, že toho, čím bychom se
mohli chlubit, není mnoho. Samé staré stromy
a sama tráva. Pokud nad tím začnete hlouběji uvažovat, vytane vám na mysli nejen zámecký park,
aleje, ale i krásný a udržovaný Urbánek, v posledních letech vysazované biokoridory, nádherný golfový areál, který zve ke hře a procházkám. Na jižní
straně města láká soustava rybníků a nově vzniklé
mokřady se svou vzácnou faunou. Toto naše přírodní
bohatství je výsledkem úsilí a práce mnoho lidí v minulých desetiletích.
Pro naše město je to především výzva – dělat věci
lépe. Soutěž nás především motivuje ke zvýšení péče

Ukliďme svět, ukliďme Česko
Město Slavkov u Brna se v tomto roce oficiálně
přihlásilo do celorepublikové úklidové akce
Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016.
Již v loňském roce starosta města poprvé inicioval
tuto úklidovou akci, které se zúčastnilo několik desítek dobrovolníků z řad obyvatel a mládeže Slavkova. Za jedno sobotní dopoledne se nepodařilo
uklidit veškerý nepořádek a černé skládky, přesto
bylo sesbíráno a následně zlikvidováno 2400 kg komunálního odpadu, 33 pneumatik, 2 lednice, 2 televize a 8 autobaterií. Katastr města doposud
ekologicky zatěžují další znečištěné lokality. Cílem
letošního ročníku je nejen zapojit mnohem více dobrovolníků a uklidit ještě více černých skládek, ale
i rozšířit povědomí o této akci mezi širokou veřejnost
a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice

narůstajícího nepořádku kolem nás. V roce 2016 se
očekává v rámci republiky účast až 100 000 dobrovolníků. Zamyslete se, jak moc vám záleží na životním prostředí ve městě, ve kterém společně žijeme
a přijďte svojí účastí podpořit tuto akci. Ve Slavkově,
jako i v dalších městech a obcích je nahlášený termín
na sobotu 16. dubna se začátkem od 9 hodin.
(Mohou být dohodnuty i jiné individuální termíny,
například pro školy, firmy, společnosti atd.)
Dovolte mi, abych se zplnomocněním starosty
města Slavkov u Brna oslovil tímto jeho občany, příspěvkové a zájmové organizace, živnostníky, firmy
a společnosti. Zároveň žádám jednotlivé zástupce,
aby ve své členské základně vyrozuměli ostatní o této
připravované akci. Zmonitorujte své okolí a podejte
informace o černých skládkách a znečistěných lokalitách. Sdělte, kolik dobrovolníků se pravděpodobně
z vašich řad či z řad vašich zaměstnanců zúčastní, popřípadě kterou lokalitu jste si k úklidu vybrali, abychom dopředu zabezpečili potřebné organizační
záležitosti. Upřesňující informace budou zveřejněny
týden předem. Děkuji všem za podněty a ochotu se
aktivně angažovat.
Dále bych chtěl požádat slavkovské společnosti o jakoukoliv podporu na včasné zabezpečení ochranných
a potřebných pomůcek – rukavice, igelitové pytle. Více
informací najdete na: www.uklidmecesko.cz/about/zaZa TSMS Petr Zvonek
kladniInformace/.

o vzhled města a k jeho zkrášlení. V soutěži nejde
jen o to, co všechno pro to dělá město, potažmo jeho
technické služby, zohledňuje se i participace občanů,
spolků a místních firem. Vítáme nové aktivity, které
se nám letos objeví – ať už je to zahrádkářská soutěž
„Rozkvetlý Slavkov“ či projekt Slavkovského ochranářského spolku „Ptačí ráj“. Ve městě již vznikla
pracovní skupina, která soutěž či kampaň připravuje.
Pravidelně vás budeme informovat o dění.
Víme, že spousta věcí není ideální. Pojďme to
změnit, ať se nám zde žije lépe. Vaši pomoc a podMarie Jedličková
něty uvítáme.

Jaká jsou kritéria hodnocení?
• Přístup k plánování a rozvoji sídel
• Poměr zeleně v rozvojových koncepcích a plánech sídel
• Zapojení dobrovolníků
• Přírodní prostředí
• Aktivity spojené s udržováním vysoké kvality vody v řekách, potocích, dalších vodních plochách
• Svědomitý přístup k používání chemických látek a prostředků
• Zadržování a využití dešťové vody
• Aktivity spojené s udržováním vysoké kvality vzduchu –
regulace vypouštěných emisí a využití fosilních paliv
• Správné odpadové hospodářství
• Kompostování a využití kompostovaného odpadu
• Regulace a využití udržitelných zdrojů energie
• Prostředí zastavěných ploch
• Kvalita a údržba staveb – privátních i veřejných
• Obraz ulice a uliční mobiliář
• Opuštěné budovy a jejich vkusné znovuvyužití
• Budovy a stavby historického dědictví
• Čistota a úklid
• Nepořádek, odpadky, koše na odpadky, cigarety
• Znehodnocení budov / zdí graffiti, koncentrace reklamních
billboardů
• Krajina
• Regulace a využití krajiny
• Management využití okolní krajiny
• Propojení krajiny se sídlem
• Biodiversita fauny a flory
• Respekt k přírodním stanovištím
• Otevřené zelené plochy
• Lokalita, funkce pro místní klima, zdraví
• Parky, botanické / privátní zahrady
• Sportoviště a hřiště, hřbitov
• Potoky, rybníky, jezera a břehy
• Design, údržba, čistota
• Permanentní výsadba
• Stromy, keře
• Trvalky
• Kvalita, kvantita, údržba, regulace
• Sezónní výsadba
• V květináčích – kvalita, kvantita, barvy, apod.
• Na záhonech – kvalita, kvantita, barvy apod.
• Enviromentální vzdělávání
• Kvalita
• Rozsah
• Regulace
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Slavkovské nakupování II.
(Dokončení ze str. 1)

i značné dopravní omezení a je naším cílem,
aby občané města a podnikatelé, kteří sídlí
v jižní části Slavkova, byli včas a přesně informováni. Totéž učiníme i k obcím, které jsou
úzce spjaté se silnicí I/54 na Kyjov. V letošním
roce naplánovalo Ředitelství silnic a dálnic s Jihomoravským krajem rekonstrukci výše zmíněné silnice na Kyjov, a to v rozsahu od
kruhového objezdu u cukrovaru po odbočku na
Kobeřice u Brna v Nížkovicích. Na společném
jednání s ŘSD a JmK byla jednou z mých podmínek přesná a časově bohatá informační kampaň především k podnikatelské sféře jižní části
města, která nesmí zůstat dlouhodobě bez dopravní obslužnosti! Každý takový zásah s sebou
přináší komplikace, a proto předem děkuji všem
zainteresovaným za vstřícnost a pochopení při
realizaci. Začátkem dubna rovněž ŘSD započne
práce na opravě povrchu sjezdu číslo 210 z dálnice D1 u obce Holubice. Jedná se o tu rozbitou
část mezi dálnicí a autobusovou zastávkou, kterou každý řidič důvěrně zná. Práce budou rozděleny na dvě etapy a řidiči jedoucí ve směru

do Brna budou odkloněni přes pravou část obce
Holubice.
Další častý dotaz směrem k nákupnímu centru
je – jaký řetězec že tam bude? Úřad se k těmto
informacím nedostane a ani mu to nepřísluší. Investorem je soukromá stavební firma, která staví
obchodní domy a je jen na ní, komu je poskytne.
Kdo se zajímá o ekonomiku, ví, které řetězce
z ČR odchází, které fúzují a podobně.
Blíží se 71. výročí osvobození našeho města
Rudou armádou a rád bych vás srdečně pozval
na pietní akt v úterý 26. dubna v 16 hodin

k hrobu padlých v zámeckém parku. Účast přislíbil generální konzul Ruské federace, představitelé Jihomoravského kraje a našeho města,
Sbor dobrovolných hasičů, junáci, Armáda ČR,
církve a Český svaz bojovníků za svobodu.
Stejně jako v loňském roce jsem požádal Základní uměleckou školu Františka France
o živou interpretaci národní hymny obou států.
Věřím, že navážeme na loňskou důstojnou
atmosféru, která provázela kulaté výročí osvobození našeho města od nacismu.
Michal Boudný, starosta města

Účastníci pietního aktu v roce 2015 • Foto: B. Maleček

Příjem žádostí o kotlíkové dotace
Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje vyhlásil 1. výzvu k předkládání žádostí
o finanční podporu na projekty fyzických osob
v rámci dotačního programu „Snížení emisí
z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“. Příjem žádostí bude probíhat od
18. ledna od 10 hod. do 30. dubna 2016.
Žádost je nutné zaslat elektronicky a následně do 5 pracovních dnů doručit v listinné
podobě na krajský úřad. Nebude-li termín doručení dodržen, bude elektronicky podaná žádost z pořadníku vyřazena!
Předmětem podpory je výměna kotle na
tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinném
domě na území Jihomoravského kraje. Podpora se týká pouze zařízení, která jsou uvedena

v Seznamu registrovaných výrobků. U nově instalovaného zdroje vytápění musí být zajištěno
prokazatelné plnění funkce hlavního zdroje vytápění po dobu 5 let od realizace. Max. celkové
způsobilé výdaje na projekt fyzické osoby
mohou být ve výši 150.000 Kč. Občané obce
Holubice a Slavkov u Brna mají nárok na 5%
navýšení finanční podpory, tj. do výše 75 – 85
% dle zvoleného nového zdroje vytápění.
Podrobné informace k nároku na dotaci, vyplnění žádosti, odeslání, seznamu registrovaných výrobků i nejčastější dotazy jsou uvedeny
na www.kr-jihomoravsky.cz, a to v menu
vpravo pod tlačítkem Kotlíkové dotace.
Dotazy směrujte na uvedené pracovníky:
Ing. Jiří Michna, michna.jiri@kr-jihomorav-

sky.cz, tel: 541 651 441
Bc. Skácelová Jana, skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 651 407
Ing. Gelová Anna, gelova.anna@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 651 231
Ing. Tereza Rosypalová, rosypalova.tereza@kr-jihomoravsky.cz, tel: 541 651 371
Pokud Váš záměr nebude realizovatelný
z programu kotlíkových dotací, můžete ještě
využít projekt Státního fondu životního prostředí „Nová zelená úsporám“, kde lze získat
finanční podporu případně i na další energeticky úsporná opatření.
Podrobnější informace na www.opzp.cz a na
bezplatné tel. lince 800 260 500.
Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Chceme vytvářet přívětivé prostředí pro rodiny
VŠICHNI OBČANÉ SE MOHOU ZAPOJIT DO AUDITU PRO-RODINNÉHO KLIMATU V NAŠÍ OBCI
Naší obci a jejím představitelům záleží na
tom, aby se rodiny u nás dobře cítily, aby se
jim zde dobře žilo. Zajímají nás občané všech
věkových kategorií, zajímají nás potřeby těch,
kteří žijí sami, těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého.
Proto se naše obec zapojuje do „auditu familyfriendlycommunity“, jehož cílem je podpořit
pro-rodinné klima v naší obci, klima, které je
přátelské rodině, které podpoří budování vztahů
v rodinách a mezigenerační dialog. V neposlední řadě máme zájem na intenzivní komunikaci o tomto tématu s vámi, občany naší obce,
a chceme naslouchat vašim potřebám.
Každý bude mít možnost se zapojit se svými
náměty a nápady. Proto chceme oslovit
všechny občany od nejmladší po nejstarší generaci. Věříme, že naší nabídky na spolupráci
využijete.
Jaké jsou výhody auditu?
Nejedná se o auditní proces, jak jej známe
z firemního prostředí. Nepůjde o přísné posu-

zování, nakolik jsou naplňovány normy a kritéria. Hlavním cílem je motivace Vás občanů,
abyste měli zájem zasahovat do dění v obci
a využili všech existujících možností. Slovo
audit vychází z latinského audire, což je slyšet,
naslouchat, konzultace.
Co je možné od auditu očekávat?
Dialog, diskusi, naslouchání ze strany obce,
přípravu opatření, které podpoří pro-rodinné
klima, realizaci plánů, které budou prospěšné
rodinám.
Kde se audit vzal?
Audit je realizován od roku 2006 v Rakousku. Doslovný český překlad používaného
anglického názvu je „audit rodině-přátelskáobec“, audit, který pomáhá vytvářet přívětivé
prostředí pro rodiny. Licenci k auditu převzal
od rakouského vlastníka licence Jihomoravský

kraj, který je od roku 2015 národním realizátorem auditu. Hlavní výhodou licence je možnost používat odzkoušené a zavedené
know-how.
Proč má audit anglický název?
Používat originální anglický název auditu je
závazné, protože se jedná o mezinárodní
značku. Jsme však přesvědčeni, že se s auditním procesem v naší obci natolik seznámíte, že
budete vnímat především možnosti, které nabízí. A k nim patří i to, že se staneme součástí
sítě obcí u nás i v zahraničí, které si váží rodiny
jako aktivního činitele své prosperity a rozvoje.
Aktuální informace o průběhu auditního
procesu jsou k dispozici na webu naší obce.
Může vám je také poskytnout Mgr. Martina
Zavadilová, tel. 544 121 153.
Martina Zavadilová
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36. schůze RM – 22. 2. 2016
1. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření:
č. 1 Pěstounská péče, č. 2 – Sociální služby, č. 3 – Finanční vypořádání dotací za rok 2015, č. 4 – Vyplacení
pojistného plnění, č. 5 – Účelový neinvestiční příspěvek – ZS-A – Dny Slavkova a 600 let výročí, č. 6 – Účelový investiční příspěvek ZS-A – 3D modely zámku.
2. RM schvaluje rozpočet příspěvkových organizací
ZS-A a TSMS, čerpání fondů příspěvkových organizací
dle návrhu, odpisový plán dle předložených návrhů,
mzdový limit a počet zaměstnanců a závazné ukazatele
pro příspěvkové organizace na rok 2016.
3. RM schvaluje rozpočty školských příspěvkových organizací zřízených městem na rok 2016, čerpání fondů
a závazné ukazatele pro školské příspěvkové organizace
na rok 2016.
4. RM odkládá žádosti o dotaci / grant nad 50 000 Kč
na rok 2016.
5. RM schvaluje zahájení jednání k prodeji nemovitostí bývalé provozovny TSMS na ulici Špitálská č.p. 733
přímým prodejem, tzv. formou „obálkové metody“ dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě.
6. RM nedoporučuje ZM dát souhlas se zveřejněním
záměru prodeje pozemků parc. č. 668/4, 3668/7, 3668/9
a parc. č. 3668/10 vše zahrada v k.ú. Slavkov u Brna.
7. RM nesouhlasí z pozice vlastníka sousedních pozemků s vydáním kladného stanoviska k předloženému
záměru výstavby tří rekreačních objektů na pozemku
parc. č. 1054 v k.ú. Slavkov u Brna z důvodů možného
budoucího oslabení pozice jako stavebníka veřejněprospěšné stavby záchytného protipovodňového suchého
poldru a městského hřbitova dle ÚP.
8. RM ukládá odboru IR zajistit zpracování znaleckého posudku ke zjištění ceny obvyklé pozemku parc.
č. 1054 v k.ú. Slavkov u Brna.
9. RM doporučuje ZM schválit partnerskou smlouvu
s obcí Hodějice ve věci realizace projektu: „Cyklostezka
Slavkov u Brna–Hodějice“ v předloženém znění.
10. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene s Bonett Gas Investment, a. s. týkající se pozemku parc. č. 3073/9 orná
půda v majetku města dle přiložené situace (stavba
s názvem „STL plynovodní přípojka PS CNG Slavkov
u Brna“).
11. RM ruší usnesení 849/30RM/2016 a schvaluje
uzavření Dohody o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitosti podle
usanovní § 25 odst. 9) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění v souvislosti s dočasnou
stavbou (by-pass) týkající se pozemků ve vlastnictví
města parc.č. 5278, 5277/1, 5235/1 v k. ú. Slavkov
u Brna, se společností E.ON Distribuce a. s.

12. RM souhlasí s uzavřením dohody s Josefem Bajkem o podmínkách vybudování rozšíření přístupového
chodníku pro zaměstnance na pozemku města parc.
č. 2056/1 k. ú. Slavkov u Brna.
13. RM souhlasí s uzavřením dohody o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS, a.s.
a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitosti
(pozemku) se společností ČEPS, a.s., týkající se pozemků parc. č. 4586, 4692, 4669 a parc. č. 4691 v k.ú.
Slavkov u Brna ve variantě provedení údržby ochranného pásma společnosti ČEPS, a.s.
14. RM ukládá odboru IR zajistit jednání s manželi
Červenkovými – vlastníky nemovitosti čp. 533 za účelem projednání předloženého návrhu smlouvy o spolupráci, udělení práva provést stavbu a budoucích
převodech infrastruktury.
15. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 2984/36 o výměře 3m2; parc.
č. 2984/35 o výměře 158 m2; parc. č. 2984/41 o výměře 322 m2; parc. č. 2984/40 o výměře 91 m2; parc.
č. 2983/6 o výměře 1330 m2; parc. č. 2983/4 o výměře
22 m2 a parc. č. 2985/5 o výměře 69 m2, vše v k.ú.
Slavkov u Brna.
16. RM souhlasí s konáním závodů motocyklů do
vrchu malých historických motocyklů slavkovskými serpentinami AusterliCzHillCup7 dne 28. 5. 2016 od 9
do 15 h. za podmínky, že organizátor zajistí dostatečným způsobem informování majitelů dotčených pozemků a veřejnosti o dopravních omezeních.
17. RM ukládá odboru IR podat žádost o dotaci
z programu JmK na doplnění dopadové plochy pod lanovkou na hřišti na Zlaté Hoře (jih) o plochu z pryže
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
18. RM ukládá odboru IR podat žádost o dotaci
z programu JmK na opravu kapličky u sídliště Zlatá
Hora dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
19. RM bere na vědomí informaci o možnosti využití
dotace z rozpočtu Jmk a ukládá odboru ŽP podat žádost o dotaci na projekt „Podpora biodiverzity v lokalitě Písky“.
20. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu demontáže nadzemního vedení NN na pozemcích města parc. č. 2902, 2933/1 k. ú. Slavkov
u Brna, se společností E. ON Distribuce a.s., kterou zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o.
21. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne 12. 12. 2005 s Českou pojišťovnou, a.s., o odepisování technického zhodnocení dle důvodové zprávy.
22. RM bere na vědomí předložené zápisy č. 14/2015
a č. 15/2016 z komise pro životní prostředí.

23. RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní
smlouvy – snížení nájemného uzavřené s panem Eduardem Andrlou.
24. RM projednala žádost společnosti LIKO-S, a.s.,
o prominutí pronájmu velkého sálu SCB pro pořádání
výchovných koncertů dne 16. 3. a schvaluje pronájem
sálu v režimu nekomerčním.
25. RM pověřuje ZS-A organizací aktivit vztahujících
se k výročí 600 let od udělení městského privilegia (24.
3. 2016–25. 9. 2016). RM současně schvaluje užití
znaku města v souvislosti s tímto výročím, úpravy rozpočtu dle důvodové zprávy –účelový příspěvek zřizovatele na organizaci aktivit, poskytnutí investičního
příspěvku na výrobu 3D modelů podoby budovy zámku,
napojení investičního příspěvku na investiční fond ZSA a čerpání fondu za účelem pořízení dlouhodobého
hmotného majetku – 3D modelů, zařazení uvedeného
majetku do majetku ZS-A a úpravu rozpočtu dle výše
uvedených bodů.
26. RM bere na vědomí termín zápisu do MŠ Zvídálek
ve Slavkově u Brna na školní rok 2016/2017.
27. RM schvaluje ceník úhrad za služby (školné) Základní umělecké školy Františka France.
28. RM schvaluje odpisový plán ZUŠ Františka France.
29. RM souhlasí s bezplatným převodem použité počítačové techniky v hodnotě 24 365 Kč z evidence majetku DDM Slavkov u Brna do majetku ZŠ Komenského.
30. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě
o dílo ze dne 14. 1. 2016 na rozšíření předmětu plnění
projektové dokumentace „Obnova čínského altánu
a vestavba výtahu zámku Slavkov u Brna“ se společností Arch.Design, s.r.o.

Svoz odpadu
o Velikonocích
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí sděluje, že společnost Respono, a. s. o velikonočních svátcích bude
svážet komunální odpad v obcích dle následujícího rozpisu:
Velký pátek 25. března
– pojede se pravidelný svoz
Pondělí velikonoční 28. března
– svoz SKO (BRO mimo Slavkova) posunut o jeden den (úterý–sobota) – jako
každý rok
Sběrný dvůr bude v sobotu dne 26. břeRespono, a.s.
zen otevřen.

Malé sběrné místo odpadů na úřadě
Jak jistě mnozí občané města vědí, je v přízemí Městského úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám. 260 umístěno několik nádob na
třídění odpadu. Ty neslouží jen zaměstnancům,
ale také návštěvníkům, kteří si přicházejí vyřídit úřední záležitosti a příslušný drobný odpad
tak mohou vzít s sebou. Slovo „příslušný“
bych zde zdůraznila.
Na vyhrazeném prostoru máme umístěny
následující sběrné nádoby: na drobné elektrozařízení (např. varné konvice, mobily, klávesnice PC, kalkulačky, apod.), na baterie, na
vysloužilé úsporné zářivky s obrázky konkrétních sbíraných typů a box na nepotřebné tonery do tiskáren. Box na plastové kelímky
z nápojových automatů byl přemístěn ke stojanu s balenou vodou do chodby na odbor dopravy. Nelze zapomenout ani na dostatečně
velkou nádobu na komunální odpad (vedle ná-

pojových automatů), kam by měly být odhazovány všechny použité papírové kapesníky,
lístečky z pořadového záznamníku, ohryzky,
žvýkačky. Toto jsou totiž odpady, které musíme „lovit“ téměř ze všech sběrných nádob,
určených na ten který „příslušný“ odpad.
Navíc připomeneme, že dlouhé zářivkové trubice nad 40 cm nepatří do elektroodpadu, kde
se mohou snadno rozbít a snaha takto ochránit
nebezpečný obsah přijde nazmar. Autožárovky,
klasické a halogenové žárovky nejsou zářivky,
a tudíž nepatří do sběrné nádoby, ale do komunálního odpadu!
Prosíme tedy návštěvníky, aby respektovali
naši snahu přispět ke třídění vybraných druhů
odpadů a pokud nějaký daný odpad přinesou
na úřad, „trefili“ ten správný koš. Všem těm,
co zabodují, děkujeme a fandíme!
Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Svoz bioodpadu
Technické služby města Slavkov u Brna
oznamují, že svoz popelnic z domácností na
biologicky rozložitelný odpad započne od
11. dubna a následně každý lichý týden pondělí a úterý. Maloobjemové kontejnery rozmístěné po městě se vyváží průběžně od začátku
Petr Zvonek
března.
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37. schůze RM – 7. 3. 2016
1. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za rok 2015.
2. RM doporučuje ZM schválit Program rozvoje města
na rok 2016 v předloženém znění.
3. RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku
parc.č. 2741/9 ostatní plocha o výměře cca 324 m2 (pás
o šíři 1 m) z vlastnictví města do vlastnictví společnosti
LIKO-S, a.s., dle přiložené mapky za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 370 Kč/m2, celkem
119 880 Kč. K ceně bude připočteno DPH ve výši 21%.
4. RM nedoporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje pozemku parc. č. 284 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o velikosti 280 m2.
5. RM odkládá výzvu Státního pozemkového úřadu
k pozemkům.
6. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o převodu pozemků a infrastruktury se společností Kaláb-BS, s.r.o.
7. RM souhlasí na základě uzavřené smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury z 22. 12. 2014
se společností SKR stav s.r.o., se zajištěním povolení dle
stavebního zákona na všechny stavební objekty, jménem
města Slavkov u Brna, za podmínky předchozího pravomocného stavebního povolení na bytové domy Kaunicův
dvůr. Na SKR stav s.r.o. budou po nabytí právní moci převedena práva a povinnosti z povolení na stavební objekty,
k jejichž realizaci se SKR stav s.r.o. zavázal.
8. RM schvaluje uzavřít smlouvu o zemědělském pachtu
na část pozemku parc. č. 2886/2 zahrada ve vlastnictví
města dle přiložené mapky: s manželi Danielou a Radkem
Mančíkovými s ročním pachtovným ve výši 37 Kč, s manželi Ludmilou a Janem Kuchtovými s ročním pachtovným
ve výši 36 Kč, s manželi Jiřím a Evou Maruškovými, s ročním pachtovným ve výši 18 Kč, s paní Jitkou Fuksovou
s ročním pachtovným ve výši 37 Kč, paní Danou Policarovou s ročním pachtovným ve výši 37 Kč, s manželi Tomášem a Martou Holešovskými s ročním pachtovným ve výši

37 Kč, s manželi Leonou a Petrem Vévodovými s ročním
pachtovným ve výši 37 Kč, s panem Petrem Šemorou
s ročním pachtovným ve výši 19 Kč, s Mgr. Eliškou Rubešovou s ročním pachtovným ve výši 18 Kč, s manželi Zdenkou a Antonínem Hošovými s ročním pachtovným ve výši
55 Kč, s panem Petrem Kubou s ročním pachtovným ve
výši 37 Kč, s manželi Svatavou a Vlastimilem Šírovými
s ročním pachtovným ve výši 37 Kč, panem Petrem Jeřábkem a s paní Evou Urbancovou s ročním pachtovným ve
výši 37 Kč, s manželi Alešem a Denisou Kotolanovými
s ročním pachtovným ve výši 37 Kč, s manželi Janem
a Janou Šíchovými s ročním pachtovným ve výši 55 Kč.
9. RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském
pachtu na pozemek parc. č. 2563 zahrada o výměře
107 m2 ve vlastnictví města dle přiložené mapky s panem
Josefem Svobodou a s paní Ljubicou Svobodovou s ročním
pachtovným ve výši 150 Kč.
10. RM doporučuje ZM vzít na vědomí předloženou informaci o kontrole veřejných zakázek ZŠ Komenského.
11. RM doporučuje ZM schválit rozdělení dotace ve výši
1 115 000 Kč a povinného příspěvku z rozpočtu města
(dle podmínek Programu ve výši min. 10 %) římskokatolické farnosti Slavkov u Brna za podmínky, že bude poskytnuta, následně: ve výši 823 000 Kč z Programu
a 165 000 Kč z rozpočtu města na obnovu střechy kostela
Vzkříšení Páně, ve výši 212 000 Kč z Programu
a 43 000 Kč z rozpočtu města na obnovu venkovních bočních schodišť kostela Vzkříšení Páně, ve výši 80 000 Kč
z Programu a 16 000 Kč z rozpočtu města na obnovu mříží
v kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce. RM současně doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.
12. RM schvaluje: uzavření dodatku č. 4 k nájemní
smlouvě ze dne 16. 2. 2011 k bytu č. 4, Bučovická 187,
Slavkov u Brna obsahujícího prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou, a to do 28. 2. 2021 za smluvní nájemné

55,50 Kč/m2; uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze
dne 2. 4. 2015 k bytu č. 9, Zlatá Hora 1230, obsahujícího
prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do
31. 3. 2019 za smluvní nájemné 60 Kč/m2; uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23. 3. 2015 k bytu
č. 7, Zlatá Hora 1357, obsahujícího prodloužení nájmu
bytu na dobu určitou, a to do 31. 3. 2019 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.
13. RM pověřuje odbor bytového a tepelného hospodářství uzavíráním smluv o dodávce elektrické energie, plynu,
vody a o připojení k jejich distribučním soustavám.
14. RM bere na vědomí změnu jednacího řádu kontrolního a finančního výboru.
15. RM souhlasí ve věci odvodu za porušení rozpočtové
kázně (projekt vzdělávání v eGoncentru) s postupem navrženým v důvodové zprávě.
16. RM doporučuje ZM schválit změnu zřizovací listiny
příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz.
17. RM bere na vědomí Výroční zprávu TSMS za r. 2015.
18. RM bere na vědomí Výroční zprávu ZS-A za r. 2015.
19. RM schvaluje užití komponentů znaku města Slavkov u Brna (hlavy orlic) pro účely loga výročí 600 let od
udělení prvního obrazového privilegia v českých zemích
a logo v předloženém znění za předpokladu, že bude uzavřena licenční smlouva s autorem loga.
20. RM schvaluje návštěvní řády ZS-A.
21. RM schvaluje ZŠ Tyršova 977 přijetí finančního daru
v hodnotě 10 000 Kč od společnosti Saab Czech, s.r.o.
22. RM schvaluje Odpisový plán na r. 2016 pro ZŠ Tyršova.
23. RM odkládá převedení prostředků z projektu ZŠ Komenského.
24. RM odkládá ZŠ Komenského –čerpání RF – hejtmanův pohár.
25. RM schvaluje program 8. zasedání ZM v předloženém znění.

38. schůze RM – 10. 3. 2016
1. RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Slavkov u Brna za rok 2015 a přerozdělení hospodářského výsledku města za rok 2015 a jeho zapojení do rozpočtu
hlavní činnosti pro rok 2016 v celkové výši 10 775 471 Kč.
RM dále doporučuje ZM schválit přerozdělení hospodářského výsledku města za rok 2015 a jeho zapojení do plánu
vedlejší hospodářské činnosti na rok 2016 jako navýšení
fondu bytového a tepelného hospodaření (fond BTH) ve výši
5 254 933,16 Kč.
2. RM doporučuje ZM schválit závěrečný účet města za
rok 2015 s výhradou na základě provedeného přezkumu hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb., § 10, odst. 3, písm.
B a čerpání fondů BTH a bydlení v uvedené podobě. RM dále
doporučuje ZM schválit výši hospodářských výsledků města
za rok 2015: hlavní činnost 10 775 471 Kč, vedlejší činnost
5 254 933,16 Kč. RM současně doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření hlavní činnosti města za rok 2015.
3. RM bere na vědomí inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků i ostatních položek aktiva pasiv
za rok 2015.
4. RM schvaluje účetní závěrku TSMS za rok 2015, převod
výsledku hospodaření TSMS ve výši 300 000 Kč do fondu
odměn a ve výši 229 413,16 do rezervního fondu a doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření TSMS za r. 2015.
5. RM schvaluje účetní závěrku školských příspěvkových
organizací za rok 2015 a převod hospodářských výsledků
školských příspěvkových organizací dle požadavků organizací. RM současně doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření školských PO za rok 2015.
6. RM schvaluje změnu pojistné smlouvuo pojištění majetku obsahující úplné znění smlouvy mezi Českou pojišťovnou, a. s., a městem.
7. RM odkládá žádosti o poskytnutí dotací uvedeným
subjektům. RM doporučuje ZM schválit dotaci Římskokatolická farnost Slavkov u Brna 150 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí této dotace.
8. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření: č. 7
Politaví – členství, č. 8 varovný protipovodňový systém, č. 9

rekonstrukce ul. Smetanova – pozastávka, č. 10 Opravy
ZSA, podíl k dotaci ZAD, č. 11 Výkupy pozemků, č. 12 vypracování žádosti o dotaci, č. 13 Rezerva z hospodářského
výsledku, č. 14 finanční vypořádání SPOD, č. 15 Pěstounská
péče, č. 16 ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých
let, č. 17 přijaté pojistné náhrady.
9. RM doporučuje ZM schválit záměr pořízení systému
úsekového měření rychlosti uvedený ve zprávě a návrh financování jeho provozu a schválit rozpočtové opatření č. 18.
10. RM doporučuje ZM schválit bezúplatné nabytí podílů
k pozemkům parc. č. 1650/57 o výměře 93 m2; parc. č.
1650/58 o výměře 106 m2; parc. č. 1650/59 o výměře 113 m2
a parc. č. 1650/60 o výměře 88 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví pana Bc. Petra Špačka. Náklady související s převodem podílů předmětných nemovitostí uhradí město.
11. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci
z IROP dle výzvy č. 13 na projekty řešící obnovu areálu
zámku Slavkov u Brna dle podmínek a způsobu financování
(10% spoluúčast, předfinancování celého projektu a zajištění správy a údržby po dobu udržitelnosti projektu) uvedeného v důvodové zprávě.
12. RM doporučuje ZM schválit záměr podání žádosti
o poskytnutí finančních prostředků Ministerstva zemědělství
z Dotačního program 129 290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ na opravu
jižního břehu velkého rybníka ve Slavkově u Brna dle podmínek a způsobu financování uvedeného v důvodové
zprávě.
13. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci
z IROP dle výzvy č.19 na pořízení CAS pro potřebu JSDH
Slavkov u Brna dle podmínek a způsobu financování (10%
spoluúčast, předfinancování celého projektu a zajištění
správy a údržby po dobu udržitelnosti projektu) uvedeného
v důvodové zprávě.
14. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 347/4 orná půda se
Státním pozemkovým úřadem. RM současně doporučuje ZM
vzít na vědomí výzvu o bezúplatném převodu pozemků parc.

č. 354/3 a část pozemku parc. č. 354/5 o výměře cca 1800
m2, která je dle územního plánu vyčleněna jako plocha „S“,
v k.ú. Slavkov u Brna, se Státním pozemkovým úřadem,
a uložit RM vypracování geometrického plánu na oddělení
pozemku.
15. RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku č. .../2016, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 4/2015, kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství.
16. RM bere na vědomí žádosti o příspěvek na práci
s mládeží a předkládá uvedené žádosti komisi pro sport
a volný čas k projednání a k předložení návrhu na rozdělení
příspěvků jednotlivým žadatelům.
17. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
sloužících k podnikání, které se nachází v přízemí budovy
č. p. 126 na pozemku parc. č. 966 (budova Společenského
centra Bonaparte). Jedná se o prostory sloužící jako squash
a fitcentrum. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců a nájemné včetně záloh na služby stanoveno
ve výši 10 000 Kč/měsíc.
18. RM schvaluje uzavření licenční smlouvy mezi městem
Slavkov u Brna a Petrou Zobačovou na logo k výročí 600 let
od udělení prvního obrazového privilegia v českých zemích
městu Slavkov u Brna.
19. RM souhlasí s napojením finančních prostředků ve
výši 10 000 Kč na rozpočet školy.
20. RM schvaluje úpravy v rozpočtu ZŠ Komenského tak,
jak je uvedeno v důvodové zprávě.
21. RM schvaluje program 8. zasedání ZM v předloženém
znění.
22. RM schvaluje účetní závěrku ZS-A za rok 2015 v předloženém znění s výhradou, převod výsledku hospodaření ZSA ve výši 764 109,48 Kč dle návrhu organizace a doporučuje
ZM schválit rozbory hospodaření ZS-A za rok 2015 v předloženém znění.
Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

6

3/2016

Sportovec roku
Komise pro sport a volný čas vyhlašuje anketu Sportovec roku 2015 v kategoriích:
• Nejlepší sportovec ve věku 6–10 let, 10–15
let, 15–18 let.
• Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let.
• Sportovní počin roku
• Sportovec s nejlepší reprezentací města Slavkov u Brna
• Sportovní osobnost roku
Nominace obsahující odůvodnění (seznamu
dosažených úspěchů) bude komise přijímat na
e-mailové adrese sportovni.komise@centrum.cz
do 30. 4. 2016.
Slavnostní vyhlášení proběhne v rámci Dnů
vs
Slavkova 2016.

Družstvo volejbalistek DDM s trenéry • Foto: archiv DDM

Třetí místo pro volejbalistky DDM
Družstvo žákyněk DDM Slavkov odehrálo
v sobotu 19. března poslední turnaj v soutěži
krajského přeboru ve volejbale.
Naše mladé hráčky se probojovaly do vyšší
skupiny, a mohly se tak popasovat s lepšími
družstvy. Turnaj probíhal na ZŠ Novolíšeňská
Brno a účastnily se družstva ZŠ Novolíšeňská,
Vítovice, Pohořelice, DDM Slavkov.
Naše hráčky se neztratily ani v konkurenci
lepších družstev a po vyrovnaných výkonech
(2 těsné porážky a 1 výhra) se umístily na
3. místě ve skupině, a tím si zajistily setrvání
ve skupině. Tímto turnajem skončilo první
soutěžní období tohoto mladého družstva.

Vedení družstva si tímto dovoluje poděkovat
DDM ve Slavkově za možnost účasti v soutěži
a všem sponzorům za finanční a technickou
pomoc při pořádání turnajů na ISŠ Slavkov
a vytváření zázemí oddílu po celé soutěžní období.
Na závěr ještě jedna upoutávka: Trenéři
družstva ve spolupráci s DDM Slavkov uvažují
o uspořádání mimosoutěžního turnaje v květnu
tohoto roku. Přesný termín turnaje bude včas
oznámen a všechny hráčky se už nyní těší, že
se budou moci znovu představit všem příznivcům volejbalu v domácím prostředí.

Pietní akt

k osvobození města
Zveme vás v úterý 26. dubna od 16
hodin k vzpomínkovému setkání při příležitosti 71. výročí osvobození města
Rudou armádou u hrobu padlých vojáků
v zámeckém parku ve Slavkově u Brna.
Následně pak na místní hřbitov. Pietního
aktu se zúčastní představitelé radnice,
konzul ruské ambasády, zástupci církví
a spolků.

Jan Zmrzlý

Dubnové akce ZUŠ
Klavírní koncert
Srdečně vás zveme na klavírní koncert,
který se bude konat v úterý 5. dubna v 18 hod.
v sále ZUŠ. Účinkují Tamara Bláhová a Melanie Šohajová. V programu zazní skladby
J. S. Bacha, W. A. Mozarta, L. v. Beethovena,
F. Chopina, C. Debussyho a A. Skrjabina.

Houslový recitál
Srdečně vás zveme na houslový recitál. Zahrají Kateřina Dostálová, Markéta Janů, Tereza
Janů. Klavírní korepetice: Maya Okamoto.
Hrají žáci ZUŠ, kteří se zúčastní soutěže Josefa Muziky v Nové Pace. Koncert se uskuteční v úterý 12. dubna v 18 hod. v sál ZUŠ.

Hudební večer žáků
Cvičení v maskách • Foto: archiv DDM

Cvičení v maskách
I když nám v úterý odpoledne 23. února počasí moc nepřálo, přesto jsme se v dostatečném
počtu sešli ve cvičení rodičů s dětmi v tělocvičně ISŠ ve Slavkově u Brna. Cvičení bylo netradiční
v tom, že všechny děti přišly v maskách. Během hodiny jsme si zatančili, zacvičili na stanovištích
a zažili spoustu legrace. Za snahu si všichni účastníci odnesli balíček se sladkostmi od veselého
Jana Bangová
klauna, který nemohl na takovéto akci chybět.

Srdečně vás zveme vás na hudební večer
žáků, který se uskuteční ve středu 13. dubna
jj
v 17 hod. v sále ZUŠ.

Archiv starších vydání
Slavkovského zpravodaje
i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz
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Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204; info@zamek-slavkov.cz

Slavkov u Brna se letos vrátí o 600 let zpět
Slavkov u Brna letos nabídne turistům několik lákadel. Kromě tradičních napoleonských akcí připomínající jednu z největších
evropských bitev, se letos návštěvníci
můžou těšit i na další akce s historickým odkazem. Světově proslulé město
si totiž letos připomene další prvenství – 600 let od udělení prvního znakového privilegia. Turisté se tak
můžou těšit na program, který přenese
návštěvníky do středověku – do roku 1416.
Hlavní akce se uskuteční od 2. do 5. června.
Tradiční Dny Slavkova přenesou nejen své
obyvatele o 600 let zpět. Střed města se promění ve středověký jarmark, krčmu, rytířské
bojiště i mincovnu, kde si můžou turisté vyrazit vlastní Slavkovský groš. Sobotní program
vyvrcholí videomappingem na renesanční radnici a koncertem Konzervatoře Brno.
Výročí si ale město připomnělo už 24.
března. Na Zámku Slavkov – Austerlitz se až
do konce září bude konat výstava odhalující
nejen vzácnou listinu s privilegiem používat
znak.
„Díky unikátním modelům vytisknutým na

3D tiskárně poprvé ukážeme, jak vypadal náš
zámek v průběhu staletí. Návštěvníci budou
překvapeni, jak se postupně proměnila gotická
komenda v největší barokní památku
na Moravě,“ uvedla ředitelka Eva
Oubělická.
Zámek chce v rok výročí odhalit
i další tajemství. Návštěvníci můžou
o některých víkendech projít památku od podzemí až po půdy
a krovy. Výročí připomenou i koncerty vážné
i folklorní hudby nebo zářijový Václavský jarmark.
A bude i mnoho dalších jiných důvodů, proč
zavítat na zámek ve Slavkově u Brna. Od 24.
března do poloviny června se galerie v přízemí
promění v čarodějnickou školu v Bradavicích.
Sběratelská výstava Mudlům vstup povolen
ukáže svět Harryho Pottera. Výstavu obohatí
i filmový festival.
V letních parnech se zase turisté mohou
zchladit v zámeckém podzemí. Unikátní výstava Dracula a ti druzí poodhalí tajemství
nejslavnějších upírů a zavede návštěvníky i na
jejich hřbitov.

A nebudou chybět ani významné akce, na
které se sjíždí tisíce návštěvníků. Zámecký
park se 11. 6. letos stane českým domovem legendárního slovenského festivalu Top Fest.
Až deset tisíc lidí zase poslední červnovou sobotu přiláká největší sraz automobilových veteránů Oldtimer Festival.
V červenci (9. 7.) se zase nádvoří zámku
promění v rozpálenou pláž. Přední tanečníci
salsy tady budou na Karibské noci vyučovat
tento žhavý tanec. Nádvoří s nejkrásnějším pohledem na zámek se také stane kulisou pro Galakoncert Lucie Bílé. Přední česká zpěvačka
zazpívá 3. září.
Slavkov u Brna si i letos připomene nejdůležitější historickou událost nejen tohoto regionu – bitvu tří císařů. Letní Napoleonské hry,
které se zaměřují na představení života a významných osobností Napoleonovy éry, se
uskuteční 13. srpna. Vzpomínkové akce na
bitvu u Slavkova se letos uskuteční od 1. prosince. Historický program, jarmark, oživené
prohlídky zámku či zámecký empírový ples
loni přilákaly téměř 20 tisíc návštěvníků.
Veronika Slámová

Concentus Moraviae letos ve Slavkově nabídne
Beethovena i skandinávský folklor
Dva koncerty tradiční i méně tradiční vážné
hudby se letos uskuteční ve Slavkově u Brna
díky dnes již legendárnímu festivalu moravských měst Concentus Moraviae. A i letos se
můžete těšit na špičkovou evropskou hudbu.
15. června představí méně známé skladby
hudebních velikánů Concentus Moraviae
Quartet. Ten sestavil houslový virtuos Josef
Špaček speciálně pro letošní festival ze spolužáků ze svých amerických studií a dnes už mezinárodně osvědčených komorních hráčů. Svůj
první koncert odehrají právě v Historickém
sále. Představí zde hádankové Variace na ne-

známé téma Luboše Fišera, Beethovenův technicky brilantní a přitom poetický Kvartet D dur
a všichni dohromady pak zřídka slýchaný
Brahmsův Smyčcový kvintet G dur, v němž
přísný a většinou zasmušilý skladatel zachytil
s neodolatelným humorem zážitky z vídeňského Prátru – vyhrávání flašinetu, fidlajícího

primáše i nyvé vzlyky na nepatřičných harmoniích.
Ve středu 22. června se pak můžete být
svědky další festivalové premiéry. Nekonvenční
Danish String Quartet potěší posluchače svého
prvního vystoupení v České republice skladbami inspirovanými severským folklorem a originálním pojetím Beethovenova kvartetu
z opusu 59 s ruskými lidovými tématy.
Již nyní si tak můžete zajistit dobrá místa
k poslechu. Vstupenky jsou již v předprodeji
v Informačním centru na Palackého náměstí.
vs

Slavkovské memento 2016
F E S T I VA L V Á L E Č N É L I T E R AT U R Y FA K T U
Slavkovské memento zaujímá v programovém schématu Zámku Slavkov – Austerlitz
dlouhou dobu pevné místo. Již dvanáctým
rokem se snažíme apelovat na děti základních
a středních škol, aby nezapomínaly na to, že
žít v prostoru bez válečného násilí není vždy
tak samozřejmé, jak by mohlo zdát.
Letošní téma literární soutěže vybízí k zamyšlení nad odbojem za 2. světové války –
nabízí se zejména činnost partyzánských oddílů a skupin, ale i další formy vzdoru proti
okupační mocnosti. Obecným tématem jsou
pak „Války – neválky“, jejichž pojetí je takřka
neomezené (od smyšlených příběhů sci-fi, přes
např. osudy skutečných válečných hrdinů
všech dob, až třebas po boj proti současným
neřestem ve společnosti). Soutěže se pravi-

delně účastní žáci škol z brněnského a vyškovského regionu, výběrově také z celé jižní Moravy, hlásí se však i jednotlivci, kteří si
propozice sami našli na internetu.
Nad Festivalem převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje pan JUDr. Michal Hašek,
starosta města Slavkova u Brna Michal Boudný
a velitel Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově plk. gšt. Ing. Josef Kopecký,
MSc. Již několik let spolupracujeme s generálním konzulátem Ruské federace v Brně a Československou obcí legionářskou v Brně 2.
Festival a jeho zakončení s vyhlášením vítězných literárních prací proběhne na slavkovského zámku v úterý 26. dubna. Na den 26. 4.
připadá výročí osvobození města Slavkova
v roce 1945, ke kterému se termínově pořádání

Mementa váže. V souvislosti s výročím osvobození města se tento den uskuteční vzpomínkový akt kladení věnců k pomníku padlých
vojáků Rudé armády v zámeckém parku.
PROGRAM:
11.15 h. Zahájení festivalu (Historický sál)
Vyhlášení výsledků literární a výtvarné
soutěže a předání cen
Čtení vítězných děl literární soutěže
žáků a studentů
Ukázky činnosti Vojenské akademie
Vyškov v zámeckém parku (průběžně)
Výstava soutěžních výtvarných prací

Těšíme se na vaši návštěvu, přístup na tuto
akci je zcela volný. Jste srdečně zváni!
Jiří Blažek, ZS-A
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Johann Strauss orchestr – „Z operety do operety“
Brány zámku ve Slavkově u Brna se po
zimní přestávce opět otevřou a nabídnou návštěvníkům nejen prohlídky zámku, různé výstavy, ale také nesčetně kulturních akcí, mezi
něž již neodmyslitelně patří v pořadí již 17.
koncert Johann Strauss orchestru „Z operety
do operety“ a jeho sólisté.
Letošní koncert se uskuteční v sobotu 14.
května v 17 hodin v Historickém sále zámku
ve Slavkově u Brna. Na své báječné publikum

se velmi těší sopranistka Luisa Holzner Albrechtová, tenorista Jaroslav Kovacs z Prahy
a též vedoucí orchestru – koncertní mistr Jiří
Preisinger. Od dirigentského pultu bude koncert řídit stejně jako v loňském roce náš host
z Německa Klaus Straube. Koncert bude
milým slovem provázet Kateřina Jiráková.
Rádi bychom vás tedy co nejsrdečněji pozvali na tento koncert, protože Orchestr Johann Strauss hraje hlavně vám, svým věrným

posluchačům. Věříme, že si každý v programu
najde árii svého srdce.
Předprodej vstupenek bude zahájen dne 29.
března v Informačním centru zámku ve Slavkově u Brna – tel.: 513 034 156, e-mail:
infocentrum@zamek-slavkov.cz a také v obchodním domě Hruška Pozořice Na Městečku.
Cena vstupenek na koncert: předprodej
250 Kč, u večerní pokladny před koncertem
vs
300 Kč.

Začátek dubna
bude ve znamení
Slavkovských
Divadelních dnů
Během tří dnů se na Divadelních
dnech ve Slavkově u Brna odehraje osm
představení. Hned první den – v pátek –
se děti ze škol a školek můžou těšit na
Princeznu ze mlejna v podání Divadla
Stodola. Od 19 hodin pak stejný ansámbl zazpívá a zatancuje v muzikálu
Rebelové.
Sobotní představení od 17 hodin ukáže
divákům pohled do Dámské šatny v podání hereček divadla Prkno. Smích bude
velkým sálem znít i od 19 hodin. Brněnská skupina Improdžow ukáže, co
všechno se dá vymyslet z nápadů obecenstva. Improvizační show v podání
této partičky se v Brně už stala legendární.
Sobotní divadelní šňůru zakončí ve 20
hodin situační komedie Benátky pod
sněhem v režii brněnského souboru
Amadis.
Nedělní program nabídne od 10 hodin
dětem a jejich rodičům pohádku O nafoukané zpěvačce, které sehraje Divadelní soubor Rosice. Divadelní dny
zakončí místní soubor v 18 hodin hrou
Noc královny
Vstupné na veřejná festivalová představení je 90 korun. Nedělní pohádka
bude za cenu 60 korun dospělý a 30
korun dítě do deseti let. Vstupenky si
můžete koupit již nyní v Infocentru na
vs
Palackého náměstí.

Beseda
s Vlastimilem
Vondruškou

Vlastimil Vondruška

Městská knihovna ve Slavkově
u Brna srdečně zve své příznivce a milovníky historických příběhů na besedu s oblíbeným spisovatelem
Vlastimilem Vondruškou. Beseda se
uskuteční ve středu 13. dubna od
17 hodin v Divadelním sále slavkovského zámku.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Jiří Blažek, Městská knihovna

Zahájení sezony
na zámku
Provoz zámku byl slavnostně zahájen
24. března v 16 hodin v Historickém sále při
konání společné vernisáže výstav – Expozice
k příležitosti 600. výročí udělení znakového
privilegia, kouzelná výstava o Harry Potterovi, výstava fotografií zachycující Napoleonské akce ve Slavkově u Brna a výstava
šperků. Zámek byl pak oficiálně otevřen 25.
března od 9 hodin. Otevřen bude i o Velikonocích, včetně velikonočního pondělí.
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Program kina Jas – duben
2. dubna, sobota, 19.30 hod.

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON
Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkně nesnesitelný morous, který celé dny tráví vymýšlením absurdních zákonů a znepříjemňuje lidem život.
Je to trochu jiný příběh, protože tenhle Bůh má kromě syna Ježíše ještě manželku a malou dceru, která ho nemůže vystát a jednoho dne pošle
na truc všem lidem na světě SMS s datem jejich smrti. Režie: J. v. Dormael. Hrají: P. Groyne, B. Poelvoorde, C. Deneuve. Žánr: Komedie
115 minut, mládeži přístupný, vstupné 75 Kč

3. dubna, neděle, 16.30 hod.

HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ
Harry Potterovi krátce po narození zahynou za neobvyklých událostí oba rodiče, a Harry proto musí vyrůstat v rodině strýce Vernona a tety
Petunie, kteří mu dávají najevo, že místo kde bydlí, není domov. V den jeho jedenáctých narozenin mu přijde dopis, který je předzvěstí
změny v jeho dosavadním životě... Režie: Ch. Columbus. Hrají: D. Radcliffe, R. Grint, E. Watson. Žánr: Rodinný / Fantasy
152 minut, mládeži přístupný, vstupné 50 Kč
FILM JE DOPROVODNOU AKCÍ PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY NA SLAVKOVSKÉM ZÁMKU – „MUDLŮM VSTUP POVOLEN“

6. dubna, středa, 19.30 hod.

GIRL POWER
Girl Power je dokumentární film o ženách, které zasvětily své životy graffiti, i když této subkultuře naprosto dominují muži. Dokument je
založen na silném osobním autobiografickém příběhu pražské writerky Sany, která ho natáčela po celém světě více sedm let. Zároveň nás
seznámí s ženskými writerkami z patnácti měst světa. Fascinující cestopis přichází s novým pohledem na fenomén, který je širokou
veřejností často chápán jako vandalismus, ale lze ho vnímat i jako životní cestu. Režie: Sany, J. Zajíček. Hrají: Sany. Žánr: Dokumentární
94 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč

9. dubna, sobota, 19.30 hod.

ZKÁZA KRÁSOU
Eva Holubová

Eva Holubová vystoupí
v květnu ve Slavkově
Jedna z nejoblíbenějších českých hereček
Eva Holubová vystoupí 6. května v 19 hodin
na prknech SC Bonaparte ve Slavkově u Brna.
Představí se v úspěšné původní české ONE
WOMAN SHOW nazvané Hvězda, která byla
Evě Holubové napsána na míru.
Osou příběhu je jeden týden v životě herečky oblastního divadla, která se stala známou
teprve ve zralém věku, kdy byla obsazena do
role sestřičky v jakémsi nekonečném televizním seriálu. Svůj příběh vypráví při besedě
s diváky. Publikum se tak stane hereččiným
sparing partnerem.
„Tato hra je stvořená pro všechny, kdo se
chtějí s chutí zasmát a netrpět přitom pocitem,
že se smějí přihlouplé frašce a vlastní plytkosti.
Eva Holubová je zkrátka neuvěřitelně sympatická Hvězda s velkým H, jaké se vidí jen zcela
výjimečně,“ komentoval herecký koncert divadelní kritik Patrik Hartl.
Vstupenky v hodnotě 350 Kč jsou již v předprodeji v Informačním centru na Palackého návs
městí.

Zahradnická výstava
v zámeckém parku
Pokud by se neuskutečnila zahradnická výstava v parku Zámku Slavkov – Austerlitz,
možná by jaro ani nemohlo začít. Ani letos vás
proto nepřipravíme o nabídku místních zahradníků. 9. ročník populární jarní prodejní zahradnické výstavy se uskuteční od 15. do 16. dubna.
Tak jako každoročně si na ní můžete zakoupit přísady, balkonovky, skalničky, stromky,
okrasné stromky, keře a vše, co k zahradničení
patří. Těšit se můžete i na výrobky řemeslníků – keramiky, bižuterie, dřevěných hraček
apod. Nebude chybět ani občerstvení.
Jaro také opět přivítáme kostýmovanou vyjížďkou na koních, která zpestří sobotní program.
Zveme vás do parku Zámku Slavkov – Austerlitz v pátek 15. dubna od 12 do 17 hodin
a v sobotu 16. dubna od 9 do 17 hodin. Vstup
vs
je volný.

Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem i prokletím zároveň. Stala se rychle největší československou filmovou
hvězdou a dokázala si podmanit i nejobávanější muže své doby. Dokumentaristka Helena Třeštíková se s Baarovou setkala v jejím
zahraničním exilu. Na sklonku hereččina života natočila její otevřenou zpověď na pozadí unikátních materiálů z několika evropských
filmových archivů. Režie: Helena Třeštíková, Jakub Hejna. Žánr: Dokumentární
90 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč

10. dubna, neděle, 16.30 hod.

HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA
Harry Potter se po prázdninách vrací do Bradavic a nastupuje do druhého ročníku. A to i přes varování domácího skřítka Dobbyho, podle
kterého mu v čarodějné škole hrozí smrt. Harry nedbá nářků skřítka, ale potom se skutečně začnou dít podivné věci… Režie: Chris
Columbus. Hrají: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Žánr: Rodinný / Fantasy
161 minut, mládeži přístupný, vstupné 50 Kč
FILM JE DOPROVODNOU AKCÍ PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY NA SLAVKOVSKÉM ZÁMKU – „MUDLŮM VSTUP POVOLEN“

13. dubna, středa, 19.30 hod.

EX MACHINA
Caleb měl neuvěřitelnou kliku. Ve firemní soutěži vyhrál hlavní cenu, týdenní pobyt na horské chatě svého zaměstnavatele, geniálního
vědce Nathana. Jenže ani nejbujnější fantazie by ho nedokázala připravit na to, co ho čeká v supermoderní stavbě připomínající
protiatomový bunkr, ve kterém se seznámí s Avou, která je ve skutečnosti technologickým experimentem. Snímek oceněný Oscarem za
vizuální efekty. Režie: Alex Garland. Hrají: Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Oscar Isaac. Žánr: Mysteriózní / Sci-Fi
108 minut, přístupný od 15 let, vstupné 80 Kč

16. dubna, sobota, 19.30 hod.

GANGSTER KA: AFRIČAN
Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie, opouští Kraviec Českou republiku. Začíná nová etapa jeho zločinného života. Káčko už
nemá co ztratit a usazuje se na Seychelských ostrovech, v rukou má směnku na 80 milionů, která z fleku může položit premiéra i vládu.
Káčko se mění z nadprůměrně inteligentního podvodníka na nejtemnějšího gangstera, vraha a obchodníka s narkotiky. Režie: Jan Pachl.
Hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Filip Čapka. Žánr: Krimi / Drama
100 minut, přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč

17. dubna, neděle, 16.30 hod.

HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU
Harry Potter po nepovedené oslavě a nevyvedeném kouzlu uteče záchranným autobusem do hospody Děravý kotel. Zde se setká
s ministrem kouzel Korneliem Popletalem, který ho překvapivě za jeho provinění nepotrestá. Je to proto, že z vězení v Azkabanu uprchl
nebezpečný čaroděj Sirius Black, který podle legend přivedl lorda Voldemorta k Harryho rodičům a je tak zodpovědný za jejich smrt. Nyní
Voldemort usiluje také o zabití Harryho… Režie: Alfonso Cuarón. Hrají: Daniel Radcliffe, R. Grint, E. Watson. Žánr: Rodinný / Fantasy
141 minut, mládeži přístupný, vstupné 50 Kč
FILM JE DOPROVODNOU AKCÍ PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY NA SLAVKOVSKÉM ZÁMKU – „MUDLŮM VSTUP POVOLEN“

20. dubna, středa, 19.30 hod.

HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. ČÁST
V poslední kapitole se bude bojovat o budoucnost obyvatel celého Panemu. Konečné zúčtování s nenáviděným prezidentem Snowem se
blíží. Reprodrozd Katniss spolu se skupinou nejbližších přátel, včetně Gala, Finnicka a Peety, povede rebely v jejich boji za svobodou.
Jednotka z 13. kraje se vydává na misi, jejímž cílem je zničit prezidenta a skoncovat s jeho tyranií. Na Katniss však tentokrát čeká
mnohem nebezpečnější nepřítel, než ten s jakým se dosud setkala v aréně Hladových her. Režie: Francis Lawrence. Hrají: Jennifer
Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth. Žánr: Dobrodružný / Sci-Fi.
135 minut, přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč

23. dubna, sobota, 19.30 hod.

ZTRACENI V MNICHOVĚ
Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil Edouardu Daladierovi, se na pozvání ředitele Francouzského kulturního institutu
ocitne v roce 2008 v Praze jako živá relikvie z dob Mnichovské dohody. Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasem dodnes opakuje některé
důležité věty a prohlášení. Mimořádně úspěšný film oceněný dvěma Českými lvy a třemi cenami České filmové kritiky. Režie: Petr Zelenka.
Hrají: Martin Myšička, Jana Plodková, Tomáš Bambušek, Marek Taclík, Jitka Schneiderová. Žánr: Komedie / Drama
105 minut, mládeži přístupný, vstupné 80 Kč

24. dubna, neděle, 16.30 hod.

HODNÝ DINOSAURUS
Animovaný film „Hodný dinosaurus“ si pohrává s otázkou: Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na Zemi, naši planetu
minul a obří dinosauři nikdy nevyhynuli? Pixar Animation Studios vás zvou na dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde se
Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem. Na cestách drsnou, ale překrásnou divočinou se Arlo naučí čelit svému strachu a zjistí, že
je schopen velkých činů. Režie: Peter Sohn. Žánr: Animovaný
101 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

27. dubna, středa, 19.30 hod.

SKAUTŮV PRŮVODCE ZOMBIE APOKALYPSOU
Tři skauti a dlouholetí přátelé spojují své síly s drsnou servírkou, aby se stali tím nejnepravděpodobnějším týmem hrdinů. Když jejich město
zpustoší invaze oživlých mrtvol, je na čase složit toho nejdůležitějšího bobříka ze všech a pomocí skautských dovedností zachránit lidstvo
před zombie zkázou. Režie: Christopher Landon. Hrají: Tye Sheridan, Sarah Dumont, Halston Sage. Žánr: Komedie / Horor
93 minut, mládeži přístupný, vstupné 75 Kč

30. dubna, sobota, 19.30 hod.

SPECTRE
James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Rozplétá složitou pavučinu lží,
aby odhalil děsivou pravdu o SPECTRE. Režie: Sam Mendes. Hrají: D. Craig, L. Seydoux, B. Whishaw, R. Fiennes. Žánr: Akční / Dobrodružný
150 minut, přístupný od 15 let, vstupné 75 Kč
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Krajské kolo v gymnastice přineslo postup do finále
Ve středu 9. břžezna probíhalo, opět po roce,
oblíbené gymnastické klání mezi školami Jihomoravského kraje. Krajského kola se letos účastnilo 89 žáků z 12 škol. Zázemí sportovcům
připravila ZŠ Komenského ve Slavkově.
Ve dvou sportovních halách jsme mohli vidět
cvičení ve třech věkových kategoriích – žáci
prvního stupně ZŠ, druhého stupně ZŠ a studenti středních škol. Přičemž žáci 2. stupně ZŠ
a studenti středních škol bojovali o postup do
celorepublikového finále.

Slavkovské gymnastky • Foto: archiv školy

• V kategorii dívek prvního stupně ZŠ (cvičilo
se na prostných a přeskoku) zvítězila Pikulová
Monika ze ZŠ Ořechov. Zástupkyně ZŠ Komenského se umístily v konkurenci 24 závodnic
takto: Slaninová Kristýna 2. místo, Divácká
Diana 3. místo, Hadincová Barbora 4. místo,
Mannerová Amélie 6. místo. Naše závodnice tak
vyhrály pohár družstev v této kategorii.
• V kategorii hochů 1. stupně ZŠ (přeskok
a hrazda) jsme měli zástupce v Marku Puškáčovi,
který obsadil nepopulární, ale krásné 4. místo.
• V kategorii dívek 2. stupně ZŠ (prostná, přeskok, hrazda) se žákyně ZŠ Komenského v konkurenci 19 závodnic rozhodně neztratily.
Macharová Sabina obsadila 1. místo, Přichystalová Anna 2. místo, Vojtková Markéta 3. místo,
Mannerová Kristýna 6. místo. V soutěži družstev
zvítězili s náskokem téměř 6 bodů, a tak zaslouženě postupují do celorepublikového finále.
V kategoriích studentů středních škol byli
vidět bývalí žáci ZŠ Komenského, a to:
• Dívky středních škol (prostná, přeskok,
hrazda, kladina) Macharová Aneta soutěžící nyní
za Sportovní gymnázium Brno zvítězila a hned
za ní se na 2. místě umístila taktéž výborně cvičící za SOŠ Pg Brno Martínková Daniela.

Vyhlášení vítězů • Foto: archiv školy

• Hoši středních škol (prostná, přeskok,
hrazda, kruhy) jsme mohli vidět družstvo ISŠ
Slavkov ve složení: Přichystal Tomáš, Antl Michael, Daniel Jan, Machálek Pavel, které se
umístilo na druhém místě za družstvem gymnázia Bučovice.
V kategorii jednotlivců zvítězil zcela přesvědčivě Přichystal Tomáš.
Organizátorům soutěže je nutno poděkovat
za výborně připravený závod a všem soutěžícím
za jejich předvedené výkony.
Pavla Přichystalová

Republikové finále ve florbale v Benešově
Po vítězství v kvalifikačním turnaji na republikové finále jsme se těšili na samotný finálový turnaj, který se letos konal ve dnech 10.
a 11. března v Benešově.
Ve čtvrtek brzy ráno jsme vyrazili směr Benešov. Po slavnostním zahájení turnaje jsme se
rozjeli do haly, kde jsme měli absolvovat dvě
utkání ve skupině A. Los nám určil družstvo
z Děčína a Plzně. První duel jsme sehráli s Děčínem – vůbec jsme se nemohli dostat do zápasu a velice rychle jsme prohrávali. Velký
problém nám dělala jejich hra na dva klíčové
hráče, kteří měli vynikající techniku hole
a střelby a jež bylo těžké bránit. Nepodařilo se
nám to ani během zbytku zápasu, který nakonec skončil 8:1 pro Děčínské. Po této ledové
sprše jsme byli o to více nažhavení na Plzeň.
Od začátku jsme hráli „svoji“ hru a bezpečně
jsme celé utkání kontrolovali. Nejvíce klidu
nám na hole přinesl třetí gól, který znamenal
definitivní uklidnění a postup do pátečních semifinálových bojů.
Pořadatelé si pro nás na večerní program připravili besedu s dlouholetým reprezentačním
trenérem Zdeňkem Skružným, který pozval juniorského reprezentanta.
Pátečním program skýtal semifinálová a finálová utkání – takže zápasy, které již musí být
rozhodnuty. K semifinálovému zápasu jsme nastoupili proti hráčům z Uherského Brodu. Od
prvního hvizdu jsme hráli aktivní, kombinační
florbal, který velice brzy přinesl vedoucí gól.
Za několik minut Brod vyrovnal, na což jsme
odpověděli v závěru třetiny dvěma góly. Ve
druhé třetině soupeř hru vyrovnal a po hrubé
osobní chybě našeho obránce jsme dostali kontaktní gól na 3:2. Celou třetí třetinu do nás soupeř „bušil“ a my jsme naopak ohrožovali
soupeřovu bránu rychlými breaky. Dvě minuty
před koncem hráči Brodu vystřelili na branku

obdoby. Velká pochvala a gratulace patří hráčům a v neposlední řadě i trenérům, kteří s nimi
pracují jak na klubové úrovni, tak v rámci projektu tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
Martin Bauer, učitel TV
Ještě jednou díky.

Anglická olympiáda
Florbalisté • Foto: archiv školy

a míč se podivným způsobem proskákal za
brankovou čáru – 3:3 a začalo se hrát opět od
nuly. Hvizd ukončil zápas v řádné hrací době
s nerozhodným výsledkem. Následovaly nájezdy… napětí v myslích hráčů a trenérů se
dalo krájet. Bohužel se nám nepodařilo tři nájezdy proměnit v gól a soupeř jednou proměnil.
Následovalo obrovské zklamání… postup do
finále byl tak blízko. K zápasu o bronzovou
medaili jsme nastoupili opět proti Děčínu, neúspěch ze semifinále se na našich hráčích podepsal více než by sami chtěli a opět děčínská
nahazovaná hra na dva klíčové hráče bohužel
slavila úspěch. Nebyli jsme schopni dostatečně
pokrýt dvě opory Děčína. Sami jsme neustále
zkoušeli kombinovat, ale vynikající děčínský
brankář pochytal většinu naši střel. Na jednu
byl krátký. Zápas jsme prohráli 4:1 a získali
„bramboru“. Zájemci o bližší informace se
mohou podívat na jednotlivé naše zápasy na:
https://sites.google.com/site/rfasskflorbal2016,
který připravili vynikající pořadatelé turnaje.
Čtvrté místo na celorepublikovém finále znamená jedno z nejlepších umístění sportovců
naší školy za posledních čtrnáct let. Celého
florbalového turnaje s v tomto školním roce
účastnilo cca 1300 přihlášených škol a odsadit
v takto silné a početné konkurenci 4. místo je
fantastický a mimořádný úspěch, který nemá

Radost nám letos udělali žáci, kteří se
zúčastnili okresního kola konverzační soutěže
v anglickém jazyce. V kategorii 6. a 7. tříd naši
školu reprezentoval žák 6. C Massimilliano Veronese. Přestože byl nejmladším soutěžícím,
tak vybojoval krásné 3. místo a také získal
cenné zkušenosti pro příští ročník. Ve starší kategorii 8. a 9. tříd žák 9. C Michal Musil obsadil dokonce 2. příčku, těsně za vítězkou. Škoda
jen, že z organizačních důvodů postupuje
pouze jeden účastník, protože Michal by jistě
neztratil ani v krajském kole. Oba chlapci jsou
nejen pohotoví a mluví gramaticky správně,
ale navíc se i pečlivě připravili. Děkujeme za
vzornou reprezentaci a Michalovi přejeme
úspěšné zdolání přijímacích zkoušek na zvoEva Ptáčková
lený obor dalšího studia.

Trestní a rodinné právo
Jednou z preventivních aktivit je každoroční
setkání deváťáků s advokátem JUDr. Živělou.
Dne 8. března se konala přednáška a diskuze na
téma Trestní a rodinné právo. Zkušený právník
nejprve seznámil žáky s pravidly trestní zodpovědnosti. Použil názorných a mnohdy i humorných příkladů ze své bohaté praxe, a tím
mládeži tuto problematiku nenásilně přiblížil.
Ve druhé části besedy odpovídal JUDr. Živěla
na písemné dotazy žáků z oblasti trestního i rodinného práva. Svými odbornými radami a postřehy tak jistě přispěl k rozšíření právního
HaF
vědomí zúčastněných dívek a chlapců.

3/2016
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Mezinárodní pohár NJ Cheer Open 2016

Glitter Stars s poháry• Foto: archiv školy

V sobotu 12. března proběhl ve sportovní
hale v Novém Jičíně třetí ročník mezinárodního poháru v soutěžním cheerleadingu. Této
atraktivní soutěže se skvělou atmosférou se
zúčastnil i početný slavkovský tým Glitter
Stars ze ZŠ Komenského. Kromě našich zku-

Glitter Stars • Foto: archiv školy

šených soutěžících se do okresního města
Moravskoslezského kraje vydaly i naše začínající hvězdičky, aby měly šanci nasát soutěžní atmosféru a získat své první závodní
zkušenosti. Jejich premiéra dopadla více než
skvěle. Své vystoupení zvládly zcela bez za-

váhání, podobně jako jejich starší a zkušenější kamarádi. Pomohly tak sbírku rozšířit
na neuvěřitelných 21 medailí. Ti nejzkušenější ještě dokázali vybojovat tři velké poháry
za nejvíce bodované choreografie z celé souRenáta Macharová
těže.

Tajemství staré hájenky
Ve dnech 7.–10. března se šesťáci z volitelného Přírodovědného semináře účastnili výukového pobytu na lipkovém pracovišti Jezírko
v Brně-Soběšicích. Protože výborná spolupráce
naší školy s tímto vzdělávacím zařízením trvá
již mnoho let, byli jsme vybráni k pilotování nového čtyřdenního výukového programu Tajemství staré hájenky.
Pobyt všech dětí i pedagogů byl hrazen z projektu Lipky financovaného Norskými fondy,
takže celé čtyři dny nabité zajímavým programem byly pro každého pouze za cenu jízdenky
do Brna a zpět.
A co děti? Rozhodně neměly čas nudit. V závěrečném kruhu, kde všichni celý pobyt hodnotili, se opakovala slova chvály a díků, zejména
za zážitky, které mnozí měli poprvé. Kácení
stromu-soušky, osekávání větví sekerou, řezání
polen ruční pilou, rozdělávání ohně v týpí a uvaření čaje v kotlíku byl pro mnohé šesťáky veliký
zážitek. Všichni si také vyrobili a upekli koláče

a pizzu v replice pece našich prababiček. Pracovat s dlátem a vyřezat si dřevěnou lžíci, to
většina z nás zkusila také poprvé. Hotové výrobky se staly pěkným dárkem pro většinu rodičů. Během pobytu hrály děti hry s přírodní
tematikou, staraly se o virtuální les, snažily se
do něj přilákat co nejvíce živočišných druhů.

A počasí? Jak nám v únoru v „době ledové“
v Krásensku nepřálo, tentokrát nás překvapilo
přímo aprílově. Celé dva dny nepřetržitě sněžilo, což bylo těžko k uvěření, když tady ve
Slavkově pouze pršelo. Takže sněhu, i když mokrého, jsme si užili dostatečně. A již se těšíme
MiL
na další podobné akce.

Šesťáci • Foto: archiv školy

Jarní probouzení v Mateřské škole Zvídálek
Ač to venku nevypadá, zima se s námi pomalu loučí a přichází jaro. Jaro je znamením nového života, kdy znovu ožívá po zimě smutná
krajina. I děti z Koťátek netrpělivě vyhlížejí
první jarní den. Na vycházkách již pozorují probouzející se přírodu, koberce sněženek, krásně
rozkvetlé krokusy, zelenající se trávu a poslou-

Třída Koťátek s Moranou • Foto: archiv školy

chají líbezný zpěv ptáků. Občas mohou spatřit
i honící se veverky v zámeckém parku. Do třídy
Koťátek ale přišlo jaro přeci jen dříve a už nyní
vás může okouzlit v podobě papírových sněženek a jiných barevných květů, okolo kterých létají pestrobarevní motýly s ptáčky, i když jsou
také jen z papíru. Na vše dohlíží krepová usmí-

vající se sluníčka. Najdete zde
spoustu dalších tematických výrobků, kterými si děti krátí čas při čekání na
první, hřejivé sluneční paprsky. Mezi tím se učí
poznávat, jaké jsou známky jara a jaké jsou
první jarní květiny. Také se nám již blíží, Velikonoce a tak se děti seznamují s velikonočními
tradicemi od malování vajíček, výroby zajíčků,
až po výrobu Smrtky-Morany. A cože vlastně
symbolizuje Morana? Krásně tento tradiční
zvyk vítání jara popsal Alois Jirásek ve svých
Starých pověstech českých. „Za zpěvu brali se
k vodám, k volným teď potokům, řekám, házeli
do nich obraz zimy a smrti a radostným hlaholením vítali Vesnu, líbeznou bohyni jara.“ A tak
se i děti z Koťátek vydaly se svoji Moranou
k řece Litavě a za zpěvu písniček a říkadel, jako
je „Jarní brána…“ nebo „Sněženka…“, ji vhodily do vody.
Teď už jen zbývá čekat, zda se dětem podařilo jaro přivolat.
Za třídu Koťátek Sabina Maláčová
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

www.iss-slavkov.eu

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

Angličtinář roku
Na konci ledna vyslyšela skupina našich
žáků výzvu a zúčastnila se celostátní soutěže Angličtinář roku, která letos poprvé
měla mezinárodní přesah. Sami organizátoři soutěže konstatují, že: „vzhledem k náročnosti testu lze konstatovat, že pokud
student získal 100 bodů a více, jeho znalost
anglického jazyka dosahuje přibližně
úrovně B2“, což odpovídá kdysi vyšší
úrovni maturity, nebo certifikátu FCE. Tuto
hranici překročila A. Fialová z 2. HT, která
získala 105 bodů (mezinárodně na 1544.
místě!), na druhém a třetím místě ji následovali žáci O. Procházka (90 bodů) a J. Kunovský (89,5 bodu).
V České republice soutěžilo celkem
6311 studentů z 254 škol. V souhrnu se Angličtináře roku a Best In English zúčastnilo
neuvěřitelných 10 985 studentů v 19 zeVladimír Hirt, ISŠ
mích z 479 škol.

Ples ISŠ • Foto: archiv školy

Ples ISŠ Slavkov u Brna
V pátek 19. února 2016 se konal již 21. společenský ples Integrované střední školy Slavkov u Brna a NF Student ve Společenském
centru Bonaparte. Ples byl slavnostně zahájen
ukázkou žáků z tanečních, k tanci i poslechu
hrála hudební skupina Vonička V – Band.
O přestávkách probíhal bohatý kulturní program v podobě módní přehlídky, tanečních vy-

Prezentace školy • Foto: archiv školy

stoupení skupiny Glitter Stars a profesionálního závodního tanečního páru. Během plesu
se soutěžilo o značné množství hodnotných
cen a většina účastníků si tak odnášela domů
kromě krásného kulturního zážitku z plesu
i nějakou tu cenu. Poděkování patří všem, kteří
se podíleli na zdařilém průběhu plesu.
V. Bábek, ISŠ

Sapere a Tuta Vita Vitae 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky v letošním roce vyhlásilo již
šestý ročník soutěže SAPERE – vědět jak žít.
Cílem soutěže je vzbudit zájem u žáků o zdravý
životní styl a zdravou výživu. Naše škola se této

Ocenění žáci • Foto: archiv školy

soutěže již tradičně účastní, letos se zúčastnilo
100 žáků a tři nejlepší (Dundáček D., Winter D.
a Ondráčková L.) reprezentovali školu v okresním
kole, ve kterém jsme se umístili na druhém místě.
V letošním roce poprvé navázalo MŠMT ČR
na soutěž SAPERE další soutěží s názvem
„Tuta Via Vitae“, která je zaměřená na šest základních okruhů týkajících se témat požární,
bezpečnostní, občanská, zdravotní, pojistná
a právní gramotnost žáků. I v této soutěži se naši
žáci umístili v okresním kole na krásném druhém místě v podobné sestavě (Dundáček D.,
Winter D. a Hauserová B.) Osobní záštitu nad
6. ročníkem soutěže převzal ministr zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluk Němeček, MBA a náměstek MŠMT ČR Mgr. Jaroslav Fidrmuc. Více
informací o těchto soutěžích je možné najít na
stránkách: www.tutaviavitae.cz a http://www.saL. Svobodová, ISŠ
peresoutez.cz.

Prezentace školy
Dne 17. února se žáci a učitelky oboru
hotelnictví zúčastnili 30. ročníku veletrhu SALIMA, připravili občerstvení pro Jihomoravský kraj a žáci předvedli, jak umí
flambovat. Měli jsme vzácnou příležitost setkat se s ministrem zemědělství M. Jurečkem
a ve volných chvílích jsme se seznámili s nabídkou vystavovatelů, kteří reprezentovali regionální potraviny, malé pivovary nebo
mezinárodní firmy, a rozšířili jsme si tak obzory a vědomosti týkající se našich oborů.
L. Svobodová, ISŠ

Pražský úspěch
V pátek 19. února naši dva žáci V. Zapletalová
a L. Holub vyrazili reprezentovat naši školu do
Prahy, kde se konal 10. ročník gastronomického
veletrhu TOP GASTRO & HOTEL 2016, souběžně s 25. ročníkem veletrhu cestovního ruchu
HOLIDAY WORLD 2016. V rámci tohoto veletrhu Česká barmanská asociace pořádala juniorskou a profesionální soutěž, naši žáci se účastnili
kategorie: COCCOLE – CEZCH TEATENDERS CUP – TOP GASTRO & HOTEL
PRAHA 2016. Tato nová kategorie je zaměřená

na novou odbornost v gastronomii – specialista
na čaj a čajové nápoje – tzv. teatendera – odborníka na čaj. Naše žákyně V. Zapletalová prokázala, že takovým odborník už skutečně je,
protože se ve velmi silné konkurenci umístila na
krásném 3. místě! Lukáš z Prahy také neodjel
s prázdnou, získal speciální facebookovou cenu
za nejvíce hlasů. Více informací a fotografií ze
soutěže můžete vidět na www.facebook.com/cbanet.cz a na stránkách České barmanské asociace
L. Svobodová, ISŠ
www.cbanet.cz.

Maturanti • Foto: archiv školy

Maturita se blíží
V zimních měsících proběhlo na naší škole
za přítomnosti rodičů, prarodičů, přátel a pedagogů stužkování žáků oboru hotelnictví
a podnikání. Našim maturantům přejeme
hodně síly a energie v závěrečné přípravě
k maturitní zkoušce a u maturity „hodně štěstí,
Kulhánková Vlad., ISŠ
děti naše!“
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Milan Májek a syn

Prodejní doba:

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.

• ocelové profily I, IPE, U,
S VÁMI
UPE, HEA, HEB
JIŽ 13 LET
• profily ocelové uzavřené,
čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• trubky bezešvé, svařované
areál Agrozetu
• plechy – hladké černé, slza,
Čs. armády 1081
pozinkované
Slavkov u Brna
• betonářská ocel – roxory,
tel./fax. 544 220 816
kari sítě, výroba třmínků
tel. 604 272 975
775 697 788
• dělení materiálů
milanmajek@volny.cz
pálením, řezáním pilou

www.slavkov-hutnimaterial.cz

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

www.rucnimytislavkov.cz

Mytí vozidel
na objednávku
už od 500 Kč
Lipová 57–58, 683 55 Bošovice, tel.: 777 169 005

www.papouscizoo.cz

PŘEVOD

VHS na DVD

1 hodina záznamu

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

773 600 595

NíÏkovice 229
tel.: 544 222 654, mobil: 603 563 363
e-mail: evaantos@seznam.cz
●
●
●
●

PROVÁDĚNÍ STK A EMISÍ
PNEUSERVIS
DIAGNOSTIKA MOTORŮ
VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL

● plnění a kontrola klimatizace
● klempířské a mechanické

práce
●

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Příjem inzerce
do zpravodaje

TRAVESTI

DIVOKÉ KOâKY

ve Slavkově u Brna v SC Bonaparte v sobotu
23. dubna od 19 hodin. Předprodej vstupenek
v infocentru ve Slavkově.

Uzávěrka
pro inzerci

pátek 22. 4.
do 16 hodin

(Podmínky viz
www.bmtypo.cz)

RUČNÍ MYTÍ AUT

Poradenská kancelář
D E T O X I K A C E

O R G A N I S M U

PRODEJ

• přípravky MUDr. Jonáše
strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích

Kosmetika
Možnost
vyzkoušení

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
Marie Zdražilová
tel. 604 994 476, Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Nová pobočka PARTNERS
ve Slavkově u Brna

Kde Vám nejlépe poradí s financemi? V nové pobočce Partners
Ve Slavkově u Brna se pro Vás otevře nová finančně-poradenská pobočka Partners. Ředitel Miroslav Rája vysvětluje, proč si nechat zdarma připravit
svůj finanční plán, a kdy se vyplatí mít svého finančního poradce.
• Proč se přijít poradit se svými financemi na novou
pobočku Partners?
Protože zajišťujeme komplexní poradenství zahrnující
všechny oblasti osobních financí. Připravíme Vám finanční plán, který myslí nejenom na Vaše sny, ale také
na Vaše obavy. Zajistíme Váš příjem pro takové nepříjemné události, jakými jsou úraz, dlouhodobé léčení,
ztráta zaměstnání nebo invalidita. Pokud již z uplynulých
let máte různé pojistné smlouvy a další smlouvy na finanční produkty, pomůžeme Vám posoudit, zda skutečně
odpovídají Vašim potřebám a stávající životní situaci.
• K čemu je finanční plán? Není to tak, že každý rozumí svým potřebám a financím nejlépe sám?
Díky finančnímu plánu, který každému „ušijeme na
míru“, si můžete splnit své krátkodobé i dlouhodobé
cíle. Může to být například sen o vlastním domě za městem, o novém bytě pro děti, o úsporách na studium vašich dětí na vysoké škole nebo sen o cestování či
příjemných letech strávených bez nouze ve stáří.
• Většina lidí je ale zvyklá na to, že se o své peníze
postarají nejlépe sami.
To je pravda. Téměř všichni jsme viděli, že se naši

rodiče starali o své finance sami. Doba se ale změnila.
Tehdy u nás byly jedna pojišťovna a jedna banka a rozhodovat se o lepší nabídce nebylo náročné. Když se
dnes podíváte, kolik nabídek se na Vás hrne ze všech
stran, tak je velmi těžké nepodlehnout. Lidé si například často půjčí na věci, které ani nepotřebují. Tyto
rychlé půjčky ale často vedou až k exekucím a osobním
bankrotům.
• Špatné úvěry jsou nebezpečné. V čem lidé ještě
často chybují?
Málo lidí dnes plánuje a vytváří si finanční rezervy,
ať už krátkodobé „železné“ či střednědobé a samozřejmě i dlouhodobé finance, které jim budou sloužit
pro udržení životního standardu ve stáří. Lidé si myslí,
že nemají peníze na to, aby si vytvářeli rezervy a mysleli na budoucnost, ale na druhou stranu utrácejí za
věci, které nepotřebují.
• Proč ale mít svého finančního poradce, není lepší
zajít prostě do banky?
Mnoho Čechů chodí řešit své finance ze zvyku do
banky, nebo k nim chodí pojišťovací agent, který jim neustále navyšuje cílové částky a tvrdí jim, že je to potřeba. Řeší ale tito lidé skutečné životní potřeby lidí
a jejich životní cíle, pomáhají jim předejít finančním
problémům? Úřednice za bankovní přepážkou zákazníkovi těžko řekne, že v bance naproti mají lepší nabídku.
Finanční poradce ale zastupuje většinu bank a pojišťo-

Volné pracovní pozice nové pobočky:

• PROFESIONÁLNÍ FINANČNÍ CONSULTANT
• TEAM MANAGER
Vize společnosti Partners:
1. Jsme symbolem novodobého finančního plánování.
2. Měníme dějiny finančního poradenství.
3. Jsme hrdi, že jsme Partners.

Miroslav Rája

Senior Director

mobil: +420 724 710 678
miroslav.raja@partners.cz
Partners Financial Services, a. s.
Palackého náměstí 67
684 01 Slavkov u Brna

ven, dokáže proto vybrat to, co je
nejlepší pro klienta, ne pro banku.
• Finanční poradenství ale nemá
mezi některými lidmi nejlepší
vizitku.
Bohužel vývoj tohoto oboru utrpěl v minulosti velké rány. Řada poradců neměla za cíl svým klientům
poradit, chtěli hlavně prodávat.
Mnoho lidí si tak udělalo špatný obrázek a dodnes žijí
v představě, že finanční poradce je někdo, kdo mi chce
něco prodat nebo vnutit. Našim cílem je stát se celoživotními partnery a rádci v oblasti osobních financí a pomáhat klientům řešit všechny otázky týkající se peněz.
• To zní zajímavě. Kdyby někdo chtěl začít podnikat
jako finanční poradce, dostane u Vás příležitost?
Naše pobočka Partners působí na místním trhu téměř
sedm let a profesionální služby poskytujeme více než
tisícovce lidí ze spádové oblasti Slavkova u Brna. V aktuálním počtu kolegů už se bohužel nezvládáme starat
o více klientů. Letos bychom se chtěli rozrůst o 10 profesionálních finančních poradců a obsadit 2 nové manažerské pozice. Pokud byste se chtěli zapojit do rozvoje
nové pobočky a pracovně změnit svůj život, rád Vás
pozvu na nezávazný rozhovor o našich volných pozicích
na nové pobočce. Hlavním kritériem pro budoucí uchazeče je středoškolské vzdělání s maturitou.

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

SEKAČKY NA TRÁVU HUSQVARNA

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

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

NOVINKA
HUSQVARNA LC 356V / LC 356 AWD

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105

Kompaktní rozměr a nízká hmotnost předurčují tento model pro menší
a rovné zahrady s nižším množstvím překážek.
Plocha: 600 m2 +/– 20 %
Sklon: až 25 %
Akční cena: 33 990 Kč
Běžná cena: 35 990 Kč
Měsíční splátka: 1 699 Kč1)

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315

Zvládá náročné plochy s užšími průchody a mírné svahy. Vhodný pro
středně velké zahrady s nižším počtem překážek.
Plocha: 1500 m2 +/– 20 %
Sklon: až 40 %
Akční cena: 52 290 Kč
Běžná cena: 54 990 Kč
Měsíční splátka: 2 614 Kč1)

Robustní sekačky s výkonným motorem
a snadným startováním. Tři metody sekání:
sběr do koše, mulčování BioClip a boční výhoz.
Model LC 356 AWD s pohonem všech kol.
Motor Honda, objem válce 160 cm³, šířka
sekání 56 cm, výška sekání 32–108 mm /
38–108 mm, objem koše 68 l.

HUSQVARNA LC 353V

Sekačka se skvělými výsledky sekání trávy
díky technologii AFTech™. Odolná konstrukce
a pohodlné ovládání rychlosti s funkcí
AutoWalk™2.
Motor Briggs & Stratton, objem válce
163 cm³, šířka sekání 53 cm, výška sekání
25–75 mm, objem koše 60 l.

Akční cena: 14 990 Kč / 19 590 Kč
Běžná cena: 15 950 Kč / 21 290 Kč
Měsíční splátka: 749 Kč / 979 Kč1)

Akční cena: 15 990 Kč
Běžná cena: 16 990 Kč
Měsíční splátka: 799 Kč1)

NOVINKA

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420

Výkonná robotická sekačka vhodná pro náročné plochy a svahy. Vyhne
se překážkám, jako jsou např. stromy, keře, záhony.
Funkce automatické detekce úzkých pasaží a časovač dle počasí.
Plocha: 2200 m2 +/– 20 %
Sklon: až 45 %
Akční cena: 61 690 Kč
Běžná cena: 64 990 Kč
Měsíční splátka: 3 084 Kč1)

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

Perfektní volba pro komplexní a členité zahrady. Automatická detekce
úzkých pasáží, časovač dle počasí a GPS asistovaná navigace.
Plocha: 3200 m2 +/– 20 %
Sklon: až 45 %
Akční cena: 75 590 Kč
Běžná cena: 79 490 Kč
Měsíční splátka: 3 779 Kč1)

VYŽÍNAČE A KŘOVINOŘEZY HUSQVARNA

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

www.rumpova.cz

HUSQVARNA 247S / 247SP

Sekačky s vlastním pohonem. Ergonomická rukojeť, snadné nastavení
výšky sečení. Sběr a zadní výhoz posečené trávy. Model 247SP je vybaven
výkonnějším motorem Briggs & Stratton 575EX.
Motor Briggs & Stratton, objem válce 125 cm³/140 cm³, šířka sekání
47 cm, výška sekání 25–75 mm, objem koše 55 l.

HUSQVARNA LC 348V / LC 348VI

Sekačky se sběrem nebo zadním výhozem
posečené trávy. Unikátní technologie AFTech™.
Sekačka LC 348VI je vybavena funkcí INSTART
pro snadné startování.
Motor Briggs & Stratton, objem válce
163 cm³, šířka sekání 48 cm, výška sekání
25–75 mm, objem koše 60 l.

Akční cena: 14 590 Kč / 16 550 Kč
Běžná cena: 15 490 Kč / 17 590 Kč
Měsíční splátka: 729 Kč / 827 Kč1)

KOMPAKTNÍ KULTIVÁTOR
PRO PÉČI O VAŠI
PŮDU

HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO

Univerzální a praktický kultivátor pro práci v zahradě.
Motor Honda OHV, objem válce 25 cm³, šířka záběru 24 cm,
hmotnost 12 kg.

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

MOTOROVÉ PILY HUSQVARNA

Akční cena: 12 990 Kč
Běžná cena: 14 190 Kč
Měsíční splátka: 649 Kč1)

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Charitní poradna nabízí
bezplatné poradenství
Již několik let Oblastní charita Hodonín provozuje ve Slavkově u Brna a Bučovicích charitní poradnu, která se zaměřuje na pomoc těm,
kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo jsou
takovou situaci ohroženi. Služba je určena osobám starším 18 let. Cílovou skupinou jsou, jak
rodiny s dětmi, tak oběti domácího násilí, oběti
trestné činnosti, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením, senioři,
osoby, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Ve své práci s klienty se zaměřujeme na dluhovou problematiku (např. rodinný rozpočet,
práva a povinnosti dlužníka, exekuce, insolvenční řízení), rodinnou problematiku a řešení
mezilidských vztahů (manželství, rodičovství,
rozvod, péče o dítě, výživné, sepisování návrhů), orientaci v sociálních systémech (sociální dávky a služby), pracovněprávní vztahy
a zaměstnanost (např. pomoc při hledání zaměstnání, příprava na vstupní pohovor, sestavení CV), pomoc při řešení bydlení
a hospodaření (např. vzory smluv, nájemní
bydlení), ochranu spotřebitelů (práva a povinnosti stran, reklamace) a další.
Pokud si nevíte rady s řešením životní situace, kontaktujte nás. Najdete nás v přízemí
domu s pečovatelskou službou na adrese Polní
1444, Slavkov u Brna, a to vždy v pondělí
a středu od 8 do 12 a od 13 do 16 h., úterý
a čtvrtek od 8 do 12 h.
Zájemci o službu se mohou předem objednat na telefonním čísle 731 646 977 nebo email: poradna.slavkov@hodonin.charita.cz.
Naďa Kabelková, vedoucí sociální pracovnice
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 13. března oslavila paní

ZDEŇKA MARŠÁLKOVÁ
65. narozeniny
Hodně zdraví a štěstí do dalších let milované mamince
a babičce přeje manžel Milan, dcera Lucie s rodinou
a babičce posílají pusu Domča a Gabča.
Blahopřání

Dne 29. března 2016 oslaví 90. narozeniny
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan

ANTONÍN SVATOŇ
Mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví
přejí syn Petr s rodinou.
Blahopřání
Dne 29. března 2016 oslaví své 70. narozeniny paní

ALENA MARISCHLEROVÁ
Hodně štěstí a zdraví do dalších let přejí
manžel Karel, dcera Alenka s manželem,
syn Ivo s manželkou
a vnoučátka Daneček, Filípek a Tomášek.
Blahopřání

Dne 5. dubna 2016 oslaví své 90. narozeniny paní

LIBUŠE PAVÉZKOVÁ
rozená Hutirová ze Slavkova
Naší mamince, babičce a prababičce hlavně
pevné zdraví, pohodu a spokojenost do dalších let
přeje celá rodina.
Blahopřání
Dne 15. dubna 2016 oslaví manželé

MARIE A RADOSLAV BARTÁKOVI

Plán akcí na rok 2016
25. 3. Velikonoční odpoledne pro děti – zámecké kasematy
1. 4. Dětský koutek na velké ochutnávce Krámku – zahrada Krámku
22. 4. Den země
30. 4. Pálení čarodějnic – zámecké valy
8. 5. Čtení z Máje
kveten/červen Výstava Co se děje v trávě – zámecké
kasematy
23. 6. Svatojánský pochod broučků, berušek a světlušek
11.–15. 7. Příměstský tábor Mimoni – zámecké kasematy
25.–29. 7. Příměstský tábor Mušketýři – zámecké kasematy
13.–23. 8. Pobytový tábor v povodí řeky Chrudimky
u obce Přemilov
září/říjen Pouštění draků
31. 10. Halloween
listopad Svatomartinský program pro děti
prosinec Vánoční vystoupení dětí z kroužků
prosinec Mikulášská nadílka
prosinec Adventní den
24. 12. Krmení zvířátek
Další akce, programy akcí, termíny, časy, místa konání budou postupně doplňovány a uveřejňovány.
Za celý organizační tým se na všechny těší
Dagmar Živníčková a Hedvika Nováková

55 let společného života
Zdraví, lásku, spokojenost, spoustu slunečných dnů
a úsměvů na tvářích Vám do dalších let přejí
dcery Jitka a Vlaďka s rodinami.

Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál…
Dne 27. února 2016 uplynuly tři smutné roky, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička, paní

LIBUŠE SVATOŇOVÁ
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
syn Petr s rodinou.
Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál…
Dne 2. března 2016 uplynulo 10 smutných let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka a babička, paní

BOHUMILA KACHLÍKOVÁ
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují
manžel, dcera a syn s rodinami.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
v Brněnské ulici 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 15. března 2016 uplynulo 20 let od úmrtí našeho tatínka
a dědečka, pana
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Opustili nás
Růžena Doubková (1941)
PaedDr. Karel Häring (1942)
Marie Poulová (1934)
Anna Kosová (1942)

27. 2.
29. 2.
3. 3.
14. 3.

JAROSLAVA VLACHA
S láskou vzpomínají děti a vnoučata.
Vzpomínka
…a zůstaly jen vzpomínky
Dne 17. března 2016 uplynulo 7 let, kdy nás opustil pan

JOSEF UHER
S láskou vzpomíná manželka a syn.
Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 20. března 2016 uplynulo 10 let, co nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček, pan

Ing. JAROMÍR HLOUŠEK
z hájenky Bílý Vlk
S láskou, úctou a bolestí vzpomínají manželka, dcera a vnučky Janička
a Nikolka. Všem, kteří vzpomenou s námi, upřímně děkujeme.
Vzpomínka
Ještě dnes Tě vidím, jak přes ulici jdeš. Ještě dnes za Tebou běžím,
i když dávno vím, že je to jen lež. Ještě dnes Ti stále volám, když Ti chci něco říci.
Nevěřím, že tohle někdy zdolám. Nevěřím, že už to nikdy nebude bolet víc.
V srdci Tě stále nosím. V hlavě Tvůj obraz stále mám. Nikdy nezapomenu!

Dne 21. března 2016 tomu bylo osm let, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV ŠROM
S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie a děti s rodinami.

INZERCE
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
PRODÁM zahradu ve Zbýšově cca 1500 m2,
slunná poloha vhodná pro teplomilné rostliny, plodící ovocné stromy, započato s výstavbou zděné chaty, stav. povolení
vyřízeno. Oplocení 2 m v., Chatka 15 m2,
potok. Kontakt: aahava@email.cz
PROVÁDÍM opravy oděvů a jiné šití. V případě zájmu volejte 607 503 466.
KOUPÍM RD do 3 mil. Kč do 30 km od
Brna. Opravy nevadí. Tel.: 792 284 071.
KOUPÍM ihned větší byt ve Slavkově
u Brna. Rychlé jednání. Tel. 722 063 341.
PRODÁM sporák se sklokeramickou
deskou v dobrém stavu. Cena 1500 Kč.
Tel.: 776 747 485.
MLADÁ rodina hledá slečnu nebo paní
na výpomoc v domácnosti a hlídání 4letého dítka 2–3x týdně v Křenovicích. Více
informací na tosca78@seznam.cz.
HLEDÁM pronájem zahrady nebo sadu
(chatka vítána) Slavkov a okolí. Nabídněte na 777 047 780. Zn. Dny v přírodě.

Vzpomínka
Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel.
Dne 24. března 2016 uplynul jeden smutný rok, kdy nás opustil
milovaný manžel, otec, dědeček, syn, bratr, švagr a strýc, pan

VLADISLAV KUČERA
S láskou vzpomínají manželka, dcera s přítelem,
vnuci Mirek, Ondřej a Radovan, maminka a sestra s rodinou.
Vzpomínka
Odešel jsi tiše, jako když hvězda padá, zůstala jen bolest, která neuvadá.
Osud nám nevrátí, co nám vzal, vrací jen vzpomínky a s nimi žal.
Dne 25. března 2016 uplynulo 10 let, co nás opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan

JAN PEČÍNKA
S láskou stále vzpomíná manželka Jitka, dcera Jitka a rodina Pilátova.
Vzpomínka
Dne 14. dubna to bude 30 let, kdy nás po krátké nemoci opustila
naše milá maminka a babička, paní

Slet čarodějnic
Sdružení čarodějnic upozorňuje, že se blíží
slet čarodějnic všeho věku. Nezapomeňte s přípravou kostýmů a opravou létajících košťat.
Takže 30. dubna v 17 hod. na hřišti naproti
technickým službám. Sletu zdar.
Srdečně zve Sdružení čarodějnic

LUDMILA ŠMÍDOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte prosím s námi.
Dcera a syn s rodinami, vnoučata a pravnučka Anetka.
Vzpomínka
Dne 17. dubna 2016 vzpomínáme nedožitých 92 let pana

JANA KOVAŘÍKA
z Němčan
Manželka Marie a děti s rodinami.

Archiv Slavkovského zpravodaje najdete na

www.veslavkove.cz
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Hledání domova

Kostlivec v Letonicích • Foto: archiv spolku

Kostlivec v Letonicích?
Jen slova chvály se ozývali po vystoupení
Divadelního spolku Slavkov u Brna po jeho
účinkování v obci Letonice 12. března. Od 19
hodin v sále Obecního domu proběhlo představení divadelní komedie Rudolfa Kneisela Papageno v almaře –v úpravě Ludmily Noskové
pod názvem „Kostlivec ve skříni“.
Zaplněný sál přijal inscenaci velmi vstřícně.
Prakticky ihned po začátku se diváci „chytli“
a začali pozitivně reagovat.
Je možné jen vyzdvihnout báječné výkony
herců: Milana Hrazdílka v excelentním výkonu
v roli Leopolda Packala, jeho partnerku Elenku
Knotkovu v roli jeho ženy Leontýny, jejich
dceru Amálku v podání Věry Stojarové, Roberta Bedlu, kterého v jednom z nejlepších výkonů podal jeho představitel Pavel Hrazdil,
neodolatelná a vždy výborná služebná Andula
- představená publiku Monikou Ušalovou, nenápadný a přece výrazný voják Ferdinand Veverka Adama Šimoníka, skvělá souhra Lízy

a holiče Mydlinky v podání manželů Kuchtových i výrazný strážník Jarka Rozsypala.
A naposled jsem si ponechal postavu
dr. Bidla. Jeho původní představitel je v zahraničí na služební cestě. A protože pracovní
povinnosti mají před soukromou činností přednost, nemohl Radim Kachlíř znovu osvědčit své
výborné herecké možnosti. Jeho part tedy s nevšední ochotou převzal Pavel Šujan. Pravda,
neměl na nastudování příliš času, asi týden, ale
role se zhostil naprosto dokonale. Technicky
představení zajišťoval Jan Matyáš a na maskérské práci se podepsala Dagmar Hložková.
A ještě alespoň malý poznatek k režii. Marek
Kuchta je možná sám překvapen, jak jeho představení za těch několik repríz dozrálo do dnešního vynikajícího stavu.
Děkujeme pořadatelům za srdečné přijetí
a pozitivní hodnocení.
Tuto inscenaci představíme ještě publiku
S.O.
9. dubna v Praci.

Skutečné příběhy z celého sveta přináší festival dokumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět, který pořádá obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. Tematický obsáhlá festivalová nabídka, kdy se prostřednictvím filmu
dozvíte o tom, co se děje doma i za humny a co
trápí a co delá radost lidem v různých částech
sveta čítá přes 40 dokumentů.
Festival nabídne, který se koná 29. března
až 5. dubna, mj. příběh o dilematu syrského
páru mezi odpovědností vůči rodině a myšlence
revoluce, portréty babiček vracejících se do
svých domovů v Černobylu, snímky o tom, jak
se necháme manipulovat na sociálních sítích
nebo také o robotech pečujících o nizozemské
důchodce. Nahlédneme do zákulisí kožešinové
farmy nebo továrny na značkové oblečení.
Hlavním tématem „migrace“ zaměřuje festival svoji pozornost nejen na lidi přicházející do
Evropy, ale především na nás samotné, kteří
svůj domov máme. Probíhající události nás nutí
zamyslet se, co pro nás znamená domov, který
je většina z nás zvyklá brát jako samozřejmost.
Součástí festivalu jsou diskuse a bohatý doprovodný program. Žáky a studenty čeká pod
záštitou SVČ Lužánky, speciálně vybraná naKateřina Petrášová
bídka filmů pro školy.

Tiskněte u nás!
DTP

Jaroslav Seifert
v Divadelní kavárně

grafika
reklamní letáky
knihy a časopisy
brožury
katalogy
zpravodaje
kalendáře
ročenky
plachty
cedule
tiskopisy

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

Od začátku roku jsme v divadelní kavárně
zaznamenali zvýšený zájem o tento kulturní
projekt. To nás nesmírně těší a také pudí vymýšlet do „kavárny“ zajímavé programy.
A protože do březnové kavárny nám zasáhly
velikonoční svátky. Uvidíme se až 24. dubna
v 16 hodin, kdy se Divadelní kavárna otevře
pro všechny, kteří mají zájem o poezii Jaroslava Seiferta, českého básníka a držitele Nobelovy ceny za literaturu.
Letos v lednu uplynulo rovných 30 let od
smrti tohoto velikána české literatury.
Členové Divadelního spolku připravili malé
ohlédnutí za jeho životní poutí. V režii Elišky
Rubešové a v podání nejstarší a nejmladší generace členů Divadelního spolku uslyšíme
pásmo veršů „Snění o vodnících a vílách“ ze
Seifertovy sbírky Chlapec a hvězdy.
Verše doplní videoprojekce půvabných obrázků Josefa Lady, ke kterým Seifert verše napsal. Přijďte se nechat okouzlit pohádkovými
verši svého dětství.
Srdečně zvou členové Divadelního spolku
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Velikonoční bohoslužby
církve čs. husitské
Srdečně vás zveme na velikonoční bohoslužby, které se v naší NO a jejich střediscích uskuteční v těchto termínech:
• Ve čtvrtek 24. 3 v 10 hod. bohoslužba
v Penzionu na Polní ulici ve Slavkově
• V sobotu 26. 3. v 17 hod. bohoslužba
v evangelickém kostele v Újezdě u Brna
• V neděli 27. 3. v 8.30 hod. bohoslužba
v Husově sboru ve Slavkově u Brna
• V neděli 27. 3. v 10 hod. bohoslužba v Husově sboru v Kobeřicích u Brna
• V neděli 27. 3. v 11.45 hod. bohoslužba
na Obecním úřadě v Nemochovicích

Pravidelná setkání se konají
v těchto termínech:

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Velikonoce
Začínají Velikonoce, které pro křesťana
neznamenají jen rozloučení s vládou zimy a radost z probouzející se jarní přírody. Připomínáme si, jak se v Kristu naplnily předobrazy
Božích spásných činů ve prospěch starozákonního lidu Izraele: Slavíme Kristovu oběť a zmrtvýchvstání.
Liturgická doba velikonoční pak nekončí
pondělkem, ale pokračuje dalších padesát dnů,
až do slavnosti Seslání Ducha svatého, kterým
je velikonoční tajemství završeno. Tyto události
mají dopad na život každého, kdo je přijímá
jako vrcholné zjevení Boží moci a lásky.
Z našich sil a z lidské moudrosti dokážeme vykonat jistě mnoho záslužného pro sebe i pro
ostatní. Dočasně snad s tím i vystačíme. Při-

znejme však pokorně, že to nejdůležitější můžeme dostat jen darem. Dokonce je pro nás připraveno víc, než kam naše představivost sahá.
Uvěříme-li bláznovskou zvěstí, pak nám Kristův
kříž otevře nebe, zakusíme společenství s Bohem,
které jediné má moc nás vysvobodit z marnosti
a naplnit nás pokojem nad každé pomyšlení.
Zní to možná pošetile, nejen uším člověka
jednadvacátého století. Už apoštol Pavel
v 1. listu do Korinta píše: „Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám,
kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. Protože svět
svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém
díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.“
(1. Kor. 1,18.21)
Iveta Hušková, farářka

Bohoslužby v Husově sboru ve Slavkově
u Brna jsou 1., 3., a 5. neděli v 8,30 hod.
Každý 4. čtvrtek v měsíci v 10 hod. je bohoslužba v Penzionu v Polní ulici. Biblická
hodina se koná dvakrát měsíčně podle domluvy (obvykle v pondělí od 17 hod.) na
faře.
Bohoslužby v Husově sboru v Kobeřicích u Brna se konají 1., 3., a 5. neděli
v 10,30 hod. Biblická hodina v Kobeřicích
v kanceláři Husova sboru se koná jedenkrát
měsíčně podle domluvy (obvykle v pondělí
od 16 hod.)
V Újezdě u Brna jsou bohoslužby 2. a 4.
neděli ve 14 hod. v evangelickém kostele.
Těšíme se na setkání s vámi při bohoslužbách i při jiných příležitostech. Budete-li mít
zájem o pastorační návštěvu v domácnosti,
v nemocnici, či v sociálních zařízeních, neváhejte nás kontaktovat.
Kontakty: Náboženská obec CČSH ve
Slavkově u Brna, Jiráskova 959, 68401
Slavkov u Brna. Pevná linka na faru ve Slavkově u Brna 544 220 889. Mobilní telefon
na farářku 731 446 476.

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle
v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h. Svátost smíření každou středu od 19.00 do 20.00 h.

VELIKONOCE:
20. 3. Květná neděle, 8.30 průvod, pašije, mše sv.,
15.00 křížová cesta na Urbánek.
Svátost smíření na vesnicích:
Svátost smíření Slavkov:
21. 3. Svátost smíření Slavkov, pondělí 17–19.
22. 3. Svátost smíření Slavkov, úterý 17.00– 19.00
(děti 16.00–17.00 h.).
24. 3. Zelený čtvrtek, 18.00 mše sv., adorace v Getsemanech do 22.00
25. 3. Velký pátek, program na faře pro děti
10.00–12.00, adorace 7.30–23.00, obřady 18.00, křížová cesta městem 21.00.
26. 3. Bílá sobota, adorace 7.30–16.00, vigilie a obnova křtu 20.30
27. 3. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše s žehnáním pokrmů! 9.30 a 18.00.
28. 3. Velikonoční pondělí, Slavkov 7.30 mše sv.
31. 3. Mše sv. v penzionu v 8.00.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek (kolem 18.45),
nebo si setkání domluvte na tel. 604 280 160 nebo
544 221 587.
rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Děti z třídy Oveček • Foto: archiv školy

Naše čistá srdíčka v KMŠ Karolínka
Možná si vzpomenete na příběh ,,O srdíčku“
z minulého čísla. Nechaly jsme se jím inspirovat a po celou postní dobu jsme se s dětmi snažily, aby každý den mohlo nějaké srdíčko
vstoupit do města čistých srdcí. Pokusím se
vám přiblížit, jak to probíhalo ve třídě Oveček.
Prvním velkým úkolem bylo vytvořit si vlastní
papírové srdíčko, aby mohlo začít „srdíčkové
losování“. Kdo byl ráno vylosován, vybral si
do party další čtyři děti a společně se snažily
o úkol, který určila kostka. Po obědě došlo na
vyhodnocení a případné umístění srdíčka do
města. Rozmanitost úkolů byla veliká, ale

všechny měly jedno společné – být dobrým kamarádem. Není jednoduché přemoct sám sebe,
svoji lenost a nevšímavost k okolí. Kolikrát
denně se překonáváme my dospělí? O to větší
radost je potom – vidět úsměv na tváři toho
druhého a jednoduché slovíčko ,,Díky!“ dokáže kouzelné věci. Podobně jsme to prožívali
v Ovečkách. Největší napětí však panovalo při
samotném vyhodnocování, jestli může být srdíčko vpuštěno do města. Kdo k nám tu a tam
zavítá, dobře ví, jak se nám městečko pěkně
rozrůstá.
Za kolektiv KMŠ Miroslava Bočková
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Zajímavosti z výroční schůze ZO
včelařů slavkovského okrsku
Pro bilancování činnosti naší základní organizace jsme si i letos zamluvili hospůdku Pod
kaštany při vjezdu do Nížkovic, a to na odpoledne v poslední čtvrtek ledna.
Pozornost jsme zaměřili na oficiální zprávy
hodnotící hospodaření a celkovou činnost naší
malé zájmové organizace v loňském roce a na
nové poznatky, pokud se s nimi někdo v péči
o svá včelstva setkal. Byli jsme tu dost namačkáni a hned jsme se dozvěděli, proč to tak je.
To když se po zahájení v 17 hodin předsedou
ZO Jaromírem Kyjovským a po schválení programu schůze ujal slova jednatel Jan Fries.
Z jím přednesené zprávy jsme se vedle mnoha
dalších zajímavých údajů z činnosti ZO dozvěděli, že je nás oproti loňsku o osm víc. Potěšilo
to jistě všechny, zvláště starší. Tak tedy –
o včelaření je přece tolik potřebný zájem, což
má na rozdíl o stavu některých jiných podobných zájmových organizací říci nelze. Bylo to
velmi příjemné konstatování. Je nás tedy o osm
víc a navíc – jde většinou o lidi mladé nebo
mladší.
V současné době je nás 59. Ovšem včelaření
se v působnosti naší organizace věnuje celkem
61 lidí. Dva jsou mimo, ovšem směrnicícm
a nařízení vztahujících se k chovu včel se tím
neosvobozují. Musí je dodržovat stejně jako
my.
Noví členové – jen tak pro úplnost – pocházejí z různých míst našeho regionu. Na podzim
2015 byli přijati tři, a to: Jaroslav Šenkyřík
z Velešovic, Miroslava Lónová ze Slavkova
a Michal Marek z Heršpic. Během zimy k nim
přibyli Vítězslav Barta ze Slavkova, Petr Vlasák ze Šaratic (včely má v Kobeřicích), Bronislav Cagášek a Jiří Šmerda z Heršpic a Štěpán
Jurák z Velešovic.
Padesát devět včelařů pečuje v současné
době o 506 včelstev. Z toho dvě včelstva jsou
v péči kroužku mladých včelařů v Němčanech.
Jeho vedoucím je obětavý a zkušený Roman
Šidlík, který nás po skončení oficiálního programu schůze zevrubně informoval o činnosti
jemu svěřených včelaříků jak doma v Němčanech, tak na veřejnosti. Třebaže existují druhým nebo třetím rokem, v krajské soutěži
o Zlatou včelu se loni svou dovedností a zna-

Učitel včelařství O. Veverka • Foto: R. Mráz

lostmi umístili na předním postupovém místě
a absolvovali tím i celostátní soutěž. I tam byli
vcelku úspěšní, neboť jako nezkušení začátečníci se umístili ve středu soutěžících. I toto jejich umístění je třeba posuzovat jako velmi
úspěšné a do budoucna nadějné.
Po vystoupení Romana Šidlíka, který slova
doplňoval fotografiemi na plátno, vystoupil
učitel včelařství a zároveň vedoucí chovatelské
stanice na Kývalce ing. Oldřich Veverka. Zaměřil se na nejdůležitější u včel – na udržování
jejich dobrého zdravotního stavu. Postupně
probíral jednotlivé škodlivé činitele, posuzoval
jejich škodlivost a pak i vhodné metody jejich
lidvidace. Probral virózy, mykózy a parazity
živočišného původu, u nich se nejvíce zaměřil
na běžně se vyskytující přítomnost roztočů
v úlech a hodně času věnoval výsledkům výzkumu v boji proti nim. Jejich výskyt v úlech,
pojmenovaný jako varroáza, je stále a všude ve
včelařství aktuální a všichni včelaři právě jí
musí věnovat patřičnou pozornost. Včelaři to
dobře vědí a mají s ní vlastní zkušenosti. Vědí,
že každé opomenutí doporučovaných zákroků
se nevyplácí.
František Mráz
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Chovatelské okénko
Chov morčat
V dnešním čísle uděláme radost zejména
malým chovatelům, kteří chtějí začít s chovem
morčat. Jak se dozvíte tak morče není jen jako
domácí mazlíček ve všech zemích, morčata pochází z Jižní Ameriky, kde byla chována ještě
před dobou Inků jako domácí zvířata a indiáni
chovají morčata na maso dodnes. Jistě by se nám
nelíbilo pěstovat morče, aby později posloužilo
jako pochoutka k nedělnímu obědu. Budeme se
proto věnovat morčeti jako domácímu mazlíčkovi. Oproti morčatům divokým je morče domácí větší a má zavalitější tělo. Morče domácí je
denní tvor, divoké morče je aktivní v noci, proto
má morče divoké ochranné zbarvení – šedohnědou srst. Šlechtěním vzniklo mnoho různých
barev. Váží zhruba 700 až 1200 g, dožívá se obvykle 4 až 8 let. Morčata potřebují k životu relativně velký prostor. Výběh pro 2–3 zvířata by
měl mít rozměry nejméně 100x50x50. Tyto rozměry platí především při chovu morčat ve skleněných nádržích, jako jsou akvária či terária.
Morčata se také mohou chovat v klecích, kterých
je v obchodech s chovatelskými potřebami na
výběr skutečně velký počet. Stále větší počet
chovatelů začíná chovat svá zvířata ve speciálně
vyrobených stěnách pro morčata.Jako podestýlka
se nejčastěji používají dřevěné hobliny (ne však
piliny!). Dále se dá na podestýlku použít sláma,
kukuřičná drť, seno (seno začne brzy zapáchat).
K dalšímu vybavení příbytku patří napáječka
s čistou vodou, do které lze přidat k tomu určené
vitaminové preparáty a především vitamin C.
Vodu lze v krajním případě také podávat v miskách, kterou však morče brzy znečistí. Nejdůležitější položka stravy je seno a čerstvá tráva,
jež jsou bohaté na vlákninu. Morčatům podáváme také suchý chléb, ovoce (jablko, hruška,
meloun), zelenina (mrkev s natí, salát, rajče, ředkvička, květák atd.), krmné směsi a granule určené pro morčata. Dále je dobré morčatům
nabídnout větve pro okus (ovocné stromy, vrba,
buk, bříza). Při výběru dřevin pozor na jedovatost! Jako doplněk je vhodné podávat vitamínové
směsi, jako např. Roboran. Nejlepší prevencí
proti nemocem je vyvážená a odpovídající
strava, dobré hygienické podmínky a chov minimálně dvou morčat. Mezi nejčastější nemoci
patří průjem, a na druhou stranu zácpa, onemocnění dýchacích cest, záněty uší.
Přejeme všem čtenářům a chovatelům klidné
V.A.
prožití velikonočních svátků.

Přednáška nejen pro diabetiky
Dne 15. března pro Svaz diabetiků ČR připravili aktuální
přednášku o bezpečnosti seniorů na silnicích mluvčí policie
ČR Vyškov Alice Musilová
a Ing. Pavel Čížek z BESIPU.
Všem přítomným rozdali reflexní pásky a nákupní tašky
s reflexními prvky. MUDr. Jana
Veselá měla velmi dobře připravenou prezentaci o dodržování
léčebného režimu a předcházení
možných komplikací diabetu.
Přednášky se zúčastnilo 50
členů Svazu diabetiků ČR Slavkov. Všem děkuje
Svaz diabetiků ČR Slavkov

Přednáška o bezpečnosti seniorů na silnicích • Foto: 2x M. Miškolczyová
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – duben
Pranostika: Hron v dubnu – dobrá novina,
mráz květů více nepostíná.
Jaro, které letos chtělo přijít již v únoru, kdy
teplé dny probouzely květiny vítající jaro, přibrzdilo ochlazení s deštěm na rozhraní února
a března. Dešťové srážky však přišly vhod (do
15. 3. spadlo 113 mm). Jaro nezadržitelně přichází a práce na zahrádkách nabývají na intenzitě, jak je patrné z plných kontejnerů
biologického odpadu, které TSMS každý týden
odvážejí.
Jakmile sluneční paprsky prohřejí půdu můžeme začít s výsevem kořenové zeleniny na
připravené záhonky. Později vysadíme předpěstovanou sadbu salátu, zelí… Na ochranu
proti chladu a před přízemními mrazíky přikryjeme záhony netkanou textilií, kterou použijeme také jako ochranu proti náletu
houbomilky česnekové a květilky cibulové.

Květilka cibulová:
Z přezimujících kukel se začátkem května
lihnou šedožluté, 6–7 mm dlouhé mouchy. Samičky kladou vajíčka na půdu blízko živých

DIA okénko

rostlin nebo přímo na rostliny cibule, póru
a česneku po 10–30 kusech. Larvy pronikají
do pletiv rostlin, nejčastěji do cibulí a přenášejí
na rostliny různé bakterie, které způsobují
měkkou hnilobu cibule. Larvy 1. generace vyžírají krček a lodyhy, larvy 2. generace cibule.

Houbomilka česneková:
Dospělci jsou podobní a velcí jako moucha.
Barvy hnědavě okrové, na mnoha místech bělavě poprášené. V březnu a dubnu (v teplé
zimě patrně dříve) kladou jednotlivá vajíčka do
pochvy vyrůstajících listů, nejčastěji těsně nad
zemí do listů ještě nevyrašených. Larvy vnikají
mezi listy a vyžírají jejich báze. Mouchy se
líhnou v květnu a červnu. Kromě ozimého česneku se larvy vyvíjí i v cibuli a póru. Listy se
zkrucují, žloutnou a vadnou a odumírají.
V tomto stádiu je ochrana již bezpředmětná.
Povolené přípravky: Neudosan a Neudosan
AF. Postřik se provádí obvykle v březnu, kdy
teploty dosáhnou 10 °C, za 14 dní podruhé.
Vhodnější je přikrýt netkanou textilií.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Stévie sladká

Stévie sladká (Stevia rebaudiana)
Nazývaná též stévie cukrová, sladká tráva,
medové lístky – je bíle kvetoucí světlomilná
tropická rostlina z čeledi hvězdnicovité.
Původní oblastí výskytu jsou tropické a subtropické oblasti Jižní a Střední Ameriky. Cení
se kvůli léčebným účinkům a vysoké sladivosti. Jako sladidlo nepřispívá k tvorbě zubního kazu a je vhodná pro diabetiky. Studie
WHO ukázaly, že stevicid může mít pozitivní
vliv na některé osoby trpící hypertenzí nebo
cukrovkou typu dva. Obsahuje steviocid a rebaudiosid, které jsou 250–300x sladší než sacharóza. Jsou stálé i za tepla, nemění se jeho
pH a nekvasí.
Dorůstá do výšky 50–100 cm. Její drobné
sytě zelené lístky jsou vstřícné, kopinaté.
Jemné úbory bílých květů vytvářejí koncové
okolíky. Původně jednoletá rostlina se šlechtě-
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ním dnes pěstuje jako víceletá. Množí se pomocí zelených řízků, řízků kořenů a dalších vegetativních částí rostlin.
Rostlinu zakoupíme v jarních měsících ve
velkých květináčích. Stévie nepotřebuje zahrádku ani skleník. Sladké látky se tvoří více,
když má rostlina dostatek světla a tepla a proto
není vhodná pro pěstování doma, kde její listy
netvoří dostatečné množství steviósy. Proto ji
na léto dáváme ven a na zimu domů. Rostliny
lze snadno tvarovat řezem, snadno odrážejí.
Z jedné rostliny lze získat 0,5 kg sušených
lístků. Lístky lze užívat jak v čerstvém stavu,
tak zmrazené nebo sušené
Využití: Lístky – žvýkání, slazení nápojů,
marinád, omáček, salátů, moučníků. Sušená
stévie má delší trvanlivost a větší sladivost. Pro
vl
přípravu čaje musíme lístky nadrtit.

Po letošní pošmourné zimě cítíme bolesti
kloubů a po překonaných chřipkách a virózách
pociťujeme depresi a únavu organismu. Naši
předkové, kteří byli více spjati s přírodou, dodržovali před velikonocemi půst a pak si dopřáli dobré jídlo, aby zvládli těžkou práci na
poli při zakládání nové úrody. Za nás těžkou
práci už většinou dělají stroje, proto bychom
měli mít celoročně vyváženou stravu, která vyhovuje především diabetikům. Jaro je doba nabitá pozitivní energií, sluníčko svítí déle,
otepluje se, příroda se probouzí ze zimního odpočinku a to je vhodná doba k tomu, abychom
také něco udělali pro své zdraví. Měli bychom
si na vhodném místě najít mladé výhonky kopřivy, pampelišky, sedmikrásky, medvědí česnek, žebříček a připravit si z nich čaj, nebo je
čerstvé přidávat do salátů a pomazánek.
K očistě těla se od pradávna používá kopřiva,
která obsahuje hodně chlorofylu a vitamínů,
působí protizánětlivě, snižuje krevní tlak, podporuje trávení. Teplý nálev si můžete ochutit
mátou, česnekem, zázvorem, ale doporučuje se
po 7 dnech udělat přestávku. Můžete si připravit jednoduchou kopřivovou polévku: mladé
vršky kopřiv povařit ve vodě, vývar přecedit,
osolit, opepřit a přidat rozšlehané vejce, nebo
široké nudle. Do palačinkového těsta přidáme
sůl, pepř, česnek, majoránku, sekanou kopřivu,
nebo pažitku. Po opečení nakrájíme na nudličky. Teplou sýrovou pochoutku připravíme
velmi rychle: na 1 vejce asi 70 g sýru Gouda,
nastrouhat na hrubo a smíchat s vejcem, nesolit, přidat pažitku a opéct z obou stran na rozpáleném lívanečníku. Další alternativou jsou
klíčky obilí, fazole, řeřichy, které obsahují antioxidanty, ezimy a vitamíny, které také působí
proti jarní únavě. Třetím doporučením je
pohyb na jarním sluníčku, nejlépe s holemi
a střídat pomalejší a svižnější chůzi. Pohyb
v přírodě zvyšuje hladinu endorfinů – hormonů štěstí a dobré nálady, posiluje srdce
a kardiovaskulární systém, přispívá k pružnosti
svalů a kloubů a také k úpravě hmotnosti.
Do zahrádky, nebo do květináče za okno si
už teď zasaďte bylinky jako bazalku, mátu, oregano, libeček, rukolu, řeřichu, kopr, abyste je
mohli přidávat do každého jídla. Proto také jedeme 21. dubna na zájezd do Brodku u Konice, kde má sídlo firma Naděje. Mgr. Jarmila
Podhorná začala mezi prvními u nás uplatňovat gemmoterapii, v lihových extraktech využívat výtažky z pupenů rostlin, kde příroda
skrývá ty nejcennější látky, potřebné pro další
život. V odpoledních hodinách navštívíme
Floru Olomouc. Určitě si přivezeme bylinky
a květiny, ze kterých se budeme těšit celé léto.
Od 3. do 10. května pojede 40 našich členů na
rekondiční pobyt do Lázní Luhačovice.
Velikonoce jsou svátky spojené s větší konzumací vajec, které sice obsahují malé množství cholesterolu, ale také lecitin, který má vliv
na naši paměť. Dejte přednost slepičím vejcím
před těmi přeslazenými čokoládovými. Pokud
nemáte rádi špenát, připravte si zelené palačinky, které budou chutnat všem: Potřebujete
balíček špenátového protlaku, 1–2 vejce, sůl,
pepř, trochu mléka, mouku – připravíme těsto,
palačinky opečeme a potřeme depem z tvarohu, jogurtu a česneku, zatočené palačinky
provlečeme kolečkem žluté a červené papriky.
Pěkné velikonoční svátky přeje
Marie Miškolczyová
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Několik poznámek o významu evropsky
chráněného území NATURA 2000
Výběr oblastí s ochranou živočichů a rostlin
nazvaných NATURA 2000 požadovala Evropská unie. Členské státy EU byly povinny vybrat
na svém území nejhodnotnější části původní
přírody a zajistit jejich zákonnou ochranu.
Tehdy kandidátské země, tedy i naše republika,
byly povinny tuto soustavu vytvořit a vymezit
do data svého vstupu do EU. Zachování stanovišť druhů živočichů a rostlin v příznivém, spíše
lepším stavu, než v okamžiku vyhlášení. Prostě
jednou větou: „zachovat biologickou rozmanitost v rámci celé Evropské unie. Výběr krajin
nikoliv s omezením veškeré lidské činnosti.“
Výběr byl prováděn po dvou liniích: ptačí oblasti a chráněná stanoviště pro ostatní živočichy
a rostliny. Bylo vytvořeno celkem 41 ptačích
oblastí v ČR, z toho 6 lokalit na jižní Moravě.
ČOS – Česká ornitologická společnost reagovala vytvořením skupin ornitologů, kteří sledují
navržená opatření pro ochranu ptáků.
Ochrana ostatních živočichů a rostlin má
v naší republice v porovnání s ostatními státy
Evropy uznávanou tradici ochrany. Chráněné
druhy z říše hmyzu jsou jmenovány jako druhy
kriticky ohrožené, druhy silně ohrožené
a druhy ohrožené. Druhy jsou zákonem chráněny a hrozí vysoké pokuty při pouhém narušení jejich životního prostředí, natož pak při
jejich chytání či usmrcení. Je však i známo, že
mnohé druhy hmyzu, které nejsou v zákonech
jmenované, jsou natolik vzácné, že je prakticky
vůbec neobjevíme. V ČR se ochranou živočichů zabývá zákon České národní rady
o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.,
který doplňují a rozšiřují další vyhlášky. Doplněny jsou i druhy, které jsou i vědecky či kul-

turně významné. Na základě nových výzkumů
se stále mění sama systematika zařazení
hmyzu. Druhy jsou přeřazovány do jiných nebo
nových rodů, rody do jiných čeledí.
Slavkovský zámecký park a aleje byly mezi
entomology brněnské pobočky považovány
a známé svým bohatým výskytem brouků v dutinách věkovitých stromů, jejich počet včetně
blízkého okolí města činil až půldruhého tisíce
stromů. Dokládala to i unikátní a obsáhlá sbírka
brouků bývalého učitele ve Slavkově p. Voláka,
který bohatě popsal biologii dutinového brouka
páchníka hnědého, kterého později EU určila
jako chráněného. Stal se tak indikátorem druhového bohatství saproxylických druhů živočichů v dutinách stromů, kteří konzumují
rozložené dřevo. Není to tedy škůdce stromů,
jak uváděla správa zámku, ale velmi důležitý
prezentant koloběhu živin v přírodě, bez kterých by život na Zemi nebyl možný.
Co předcházelo rozhodnutí Evropské komise
o zařazení lokality Slavkov u Brna – zámecký
park (cz 0623025) soustavy Natura 2000. Záznam z jednání města Slavkova u Brna ve věci
žádost o dotaci z Fondu životního prostředí pro
péči o zámecký park bylo rozhodnuto, že toto
území se nachází nyní v působnosti správy
CHKO Pálava. Lokalita vyžaduje cílovou
úpravu, je navrhována do Evropské soustavy
ochrany podle směrnice o stanovištích, předmětem ochrany je brouk páchník hnědý, silně
ohrožený podle již uvedeného zákona. Správa
CHKO Pálava svolala jednání v zámeckém
parku ve Slavkově. Účastníci jednání: Správa
CHKO Pálava, zástupci městského úřadu,
odbor ŽP Slavkov, zástupkyně Národního pa-

stejně jak pytle budou k dispozici od technických služeb.
Zájemci o tuto akci i z řad nečlenů spolku
se tedy mohou dostavit v sobotu 16. dubna
v 9 hodin na parkoviště mezi autobusovým nádražím a Litavou. Doufám, že se nám podaří
společně vytvořit kus pěkného a čistého území.
Práce to bude fyzicky nenáročná.
Při této příležitosti bude jistě možnost pozorovat některé jeho obyvatele.

mátkového ústavu Brno, zpracovatelé projektu
zámecký park, Historické muzeum ve Slavkově, zástupce České entomologické společnosti. Datum jednání 4. června 2004. Na
pochůzce byly zhlédnuty stromy s výskytem
různých stadií páchníka. Mimo jiné bylo dohodnuto, že v případě odstranění stromů s dutinami budou ponechána torza kmenů, pařezy
nebudou odstraněny frézováním, způsob ošetření stromů postřikem proti klíněnce nebude
omezen, nemá vliv na vývoj brouka páchníka.
Další záměry v navrhovaném území Natura
2000 budou konzultovány s CHKO Pálava
a přítomným entomologem.
Chtěl bych ještě vyvolat diskusi o svém poznatku, že Evropou chráněný brouk páchník
byl vlastně již za přispění správy parku a městského odboru pro životní prostředí systematicky vyhuben. Poslední „záraz“ dostal
vykácením 92 dutinových stromů pod zaklínadlem – „jsou na hranici životnosti.“ Přesto
bylo v regionálním tisku lživě zveřejněno, že
„dalších 25 stromů zůstalo stát, nemohli jsme
je skácet kvůli výskytu brouka páchníka“.
Uvedl bývalý ředitel zámku. Po dva roky se
brouci ještě i v ležících kmenech stromů vyvinuli, avšak další generace se již v současnosti
nevyvíjí. V dutinách ležících kmenů stromů se
objevilo větší množství larev zlatohlávků, které
není snadné v počátečních instarech od páchníků odlišit. Spolehlivé určení je v chování
larev, ponrav stočených do písmene U. Jsem
přesvědčen, že nastal čas název brouka páchníka vypustit ze slovníku. Stále se užívá v souvislosti se škůdcem listů jírovce, klíněnkou,
které nelze kvůli páchníkovi chemicky ošetřit.
Je to další lživá výmluva. Všichni byli opakovaně informováni se šetřením tohoto problému
na Mendelově univerzitě, že postřik v korunách
jírovců párníkům neškodí, škodí však včelám
v době květů jírovce, které stromy opylují. Současně s tímto poznatkem uvádí výzkumy Mendelovou univerzitou, že absence páchníků
nemění význam zřízení ochrany prostředí
v rámci NATURA 2000 zámecký park a aleje.
Výzkumem a diplomovými pracemi bylo popsáno v dutinách stromů a v rozkládajícím se
dřevě 25 čeledí jen z řádu brouků. Každá čeleď
můžeme několik rodů, každý rod i 100 i více
druhů. Příkladně vrubounovití, kam se řadí
i páchník, má několik druhů chráněných již
dříve našimi zákony. Jen drobné druhy milimetrových velikostí, nám neznámé, mohou mít
i 100 druhů. Frézováním pařezů v parku i alejích byla ničena zdejší chráněná populace roháčů velkých a nosorožíků.

Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek

Milan Hrabovský

Samec roháče v zámeckém parku • Foto: B. Maleček

Ukliďme Česko, ukliďme Slavkov
Slavkovský ochranářský spolek se přihlásil
do akce Ukliďme Slavkov, která se koná v sobotu 16. dubna se začátkem od 9 hodin na parkovišti u mostu přes Litavu ve Slavkově.
Našim cílem bude úklid mokřadu 13 jezer
a Prostředníčka, kde je ve vodě spousta nepořádku. Většinou to jsou PET láhve a jiné obaly,
které bude potřeba vytáhnout hráběmi a dát
do pytlů.
Nářadí – hrábě si každý vezměte s sebou.
Rukavice raději také, i když je možné, že

Dutina jasanu v parku obsazená páchníky
a roháči velkými (r. 2009) • Foto: M. Hrabovský
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Ročně uhyne miliarda ptáků nárazem do skleněných ploch
Lidská činnost neustále proměňuje krajinu,
ve které žijeme a stejně tak významně ovlivňuje
i volně žijící živočichy. Změny v dávné minulosti
byly velmi pozvolné a příroda se na ně většinou
dokázala adaptovat. Do začátku 20. století byl
hlavní hrozbou ptáků člověk-lovec. Dnes umírá
mnohem větší množství ptáků nepřímým zaviněním člověka. Přímé pronásledování tak nahradily
vlivy nepřímé, v důsledku však ještě fatálnější –
fragmentace krajiny, doprava, energetika a – skla
a další materiály s podobnými vlastnostmi.
Jedním z těchto ohrožujících faktorů, který
souvisí s moderní výstavbou, jsou nárazy ptáků
do prosklených ploch. Hrubé odhady hovoří
o jedné miliardě ptáků, kteří ve světě každoročně uhynou v důsledku kolize s nebezpečnými
stěnami, které se tak spolu s dopravou a energetikou řadí mezi nejčastější příčiny úhynu ptáků.
Stanovit přesné počty je obtížné mimo jiné
proto, že místa častých úhynů si rychle oblíbí
predátoři a mrchožrouti, kteří mrtvá těla ptáků
likvidují. Následkem nárazů do skel v Evropě
každý rok zahyne až 100 milionů ptáků!
Jsou to nejčastěji nárazy do protihlukových stěn, oken, vchodových dveří, skleníků,
zimních zahrad a podobných staveb. Čiré výplně se obvykle užívají tam, kde umožní průhledy do interiérů objektů, do atrií, často
osázených okrasnou zelení nebo průhledy celými stavbami. V takových situacích se stávají
pro ptáky nebezpečnými a jejich rizikový potenciál je značný.
Kolizím ptáků se skleněnými plochami lze
přitom účinně předcházet. Přestože existuje základní právní úprava, která stanovuje povinnost,

mj. i při výstavbě, omezovat úhyn a zraňování
živočichů, je zásadní především faktické řešení
problému - tedy zvyšování povědomí o možnostech řešení a zavádění „dobré praxe“ především
v oblasti územního plánování a přípravy staveb,
případně také v oblasti tvorby městské zeleně.
Vhodnou volbou ploch určených k zástavbě je
možné eliminovat střety v místech migračních
tras a dalších přeletů ptáků.
U nás se dosud jedná o problém téměř nediskutovaný a především neřešený. V současné
chvíli není v ČR jediná střední ani vysoká škola
technického směru, která by svým studentům
poskytla alespoň základní orientaci v této problematice. Úhyny ptáků se tak, pokud vůbec, řeší
dodatečným zabezpečením, které často nese zřetelné stopy provizoria. Obvykle se ovšem situace „zvládá“ pouhým odklízením kadáverů
(mrtvolek), pokud možno ještě dříve, než úhyny
zaznamená veřejnost.
Proč ptáci do skel narážejí, když mají přinejmenším stejně dobrý zrak jako savci
včetně člověka?, Ptáci se pohybují v průměru
výrazně rychleji než savci. I drobní pěvci létají
rychlostí min. 30 km/hod. Také ostrost vidění
funguje u ptáků jinak. Především není tak vysoká a zatímco např. lidé vidí nejostřeji ve směru
vpřed, oblast nejostřejšího vidění ptáků je soustředěna do stran. Tato skutečnost je dána především tím, že oči většiny ptáků jsou umístěny
po stranách hlavy. Dobrý přehled o okolí je pro
pohyb ve velké rychlosti klíčový. Pohled vpřed
jim slouží především pro korekci směru letu.
Ptáci mají výrazně lepší barvocit a vidí více
barev než savci.

Těchto vlastností lze využít při zabezpečování rizikových ploch. Ze všeho nejdůležitější
je docílit toho, aby ptáci měli možnost včas nebezpečné plochy zaregistrovat a bezpečně se
jim vyhnout. Eliminovat rizika lze již výběrem
vhodných typů stavebních skel – pokud to je
možné, nepoužívat skla se silnou reflexní povrchovou úpravou. Termoregulační funkci takových skel mohou částečně nahradit struktury,
instalované před výplněmi - nastavitelné lamely, venkovní žaluzie, dekorativní lišty
apod. Výplně otvorů je přitom možné upravit
již ve výrobě – zmatněním, aplikací fólií
s různými grafickými strukturami apod. Pomoci mohou úpravy zeleně v okolí rizikových
ploch. Ačkoli to zní paradoxně, nejlepší prevencí je plocha zcela bez vegetace – asfalt, zámková dlažba, popř. pěstěný trávník, nanejvýš
květinové záhony bez dřevin. Za čirými výplněmi je velkým lákadlem ptáků i zeleň v interiérech. Tu je nejlepší umístit co nejdále
od oken, aby při pohledu zvenčí nebyla dobře
viditelná. Další možnost je použít polep rizikových skel siluetami dravců. Tento způsob je
dobrý, ale vhodnější je opatřit skleněné plochy
celoplošnými polepy, které jsou více účinné
a estetické.
Pozor! Nyní, v jarním období, kdy přilétají
ptáci z jihu, je velmi pravděpodobné, že i do
prosklené plochy ve vašem okolí budou ptáci
narážet! Pokud někde najdete uhynulé ptáky,
nahlaste nám to! Budete-li chtít, rádi vám poradíme s možným opatřením.
Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek
Převzato a upraveno z časopisu Ptačí svět.

Vyhlášení soutěže Rozkvetlý Slavkov 2016
Ve svém domě nebo bytě, který si upravíme
podle svých představ se nám dobře bydlí.
Z pěkně upravených domů je veselá a kvetoucí
ulice. Všechny upravené ulice tvoří čistá
a zdravá města. Takové město ve kterém se
dobře žije bychom chtěli mít všichni SLAVKOVÁCI. Aby toto všechno bylo skutečností,
vyzýváme všechny obyvatele Slavkova u Brna,
aby se do soutěže zapojili, upravili si svoje
domy a okolí a přispěli k tomu, aby se nám zde
opravdu lépe žilo.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slavkov u Brna a Městský úřad
Slavkov u Brna vyhlašují pro obyvatele Slavkova u Brna soutěž ke zlepšení životního prostředí Rozkvetlý Slavkov.

Pravidla soutěže Rozkvetlý Slavkov
Soutěže se může zúčastnit každý občan
Slavkova u Brna, který odešle na www.veslavkove.cz fotografie s popisem svého nebo jím
vybraného nejkrásnějšího okna, balkonu
a předzahrádky kvetoucího nebo upraveného
v tomto období.
Hodnoceny budou jen ty soutěžní předzahrádky, balkony a okenní truhlíky, které jsou
umístněny a viditelné z uliční části Slavkova
(pohled z ulice).
Pokud nemáte možnost pořízení fotografií
a odeslání na www.veslavkove.cz, mohou tuto
službu za vás provést pánové B. Maleček
a R. Lánský.
Soutěž bude mít dvě kategorie: 1. Předzahrádky a 2. Okno nebo balkon.
Fotografie do soutěže Rozkvetlé předzahrádky budou přijímány od 1. dubna do 30.
června 2016. Od 1. července do 31. července
2016 bude na stránkách www.veslavkove.cz
probíhat hlasování ze 14 nejlepších fotografií
předzahrádek a každý návštěvník stránek bude
mít možnost přidělit svůj hlas dle své volby.
Fotografie do soutěže Rozkvetlé okno
a balkon budou přijímány od 1. dubna do 31.
července 2016. V době od 1. srpna do 31. srpna
2016 bude probíhat na stránkách www.veslavkove.cz hlasování ze 14 fotografií nejlepších
rozkvetlých oken a balkonů. Každý návštěvník
stránek bude mít možnost přidělit svůj hlas dle
své volby.
Pět nejlépe hodnocených fotografií dle získaných hlasů z každé kategorie bude oceněno

hodnotnými cenami, které jsou pořízeny z finanční dotace Města Slavkov u Brna.
Ceny vítězům soutěží budou předány na XI.
oblastní výstavě ovoce a zeleniny v sobotu 24.
září v 15 hod. v SC Bonaparte ve Slavkově
u Brna.
Soutěž bude probíhat pod kontrolou komise
složené ze zástupců ZO ČZS Slavkov u Brna,
Městského úřadu Slavkov u Brna a SlavkovVladimír Luža
ského zpravodaje.
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Z činosti slavkovských skautů

Den sesterství
Dvaadvacátý únor patří mezi skautské
svátky, v tento den se narodili zakladatelé
skautingu Olave a Robert Baden-Powellovi.
Český název „Den sesterství“ je nepřesným
překladem anglického „Thinking Day“, neboli
„Den zamyšlení“. Jelikož letos tento den připadl na pondělí, sešli jsme se již o den dříve.
Cíl této akce byl jasný, oslavit skautský svátek
společně se všemi skautkami ze Slavkova a zároveň se poznat význam tradice Dne sesterství.
Mladší holky se sešly v hojném počtu. Rukodělky z vršků od PET lahví vystřídaly hry
a povídání o dnešním svátku. Nechyběla
sladká tečka v podobě zákusků.

Skupinka starších skautek byla méně početná, to však neubralo nic kvalitě a zážitkům
z celé akce. Divadelní výstupy, která děvčata
sehrála ve dvou skupinách, vymyslely mladší
holky. Scénky byly povedené, a tak ostatní
nemohli šetřit smíchem. Některé hlášky a výrazy budou kolovat v historkách našeho oddílu
ještě dlouho a již teď se všichni těšíme na tuto
akci v příštím roce.
Ondřej Horák, 4. oddíl

Brigáda na tábořišti
V sobotu 12. března jsme uspořádali brigádu
na tábořišti v údolí Říčky nedaleko obce
Ochoz u Brna, kde se letos chystáme postavit

střediskový tábor. Louka je nyní uklizená a připravena pro letní táboření.
Dík patří všem účastníkům, které neodradilo
sychravé ranní počasí a pomohli tak s nezbytnou prací.
Filip Rujbr, 1. oddíl

Sběr železného šrotu
V sobotu 9. dubna bude Junák Slavkov
pořádat v ulicích města sběr železného
šrotu. Staré železo, prosíme, hromaďte na
ulicích až ráno v den sběru. Děkujeme za
Junák Slavkov u Brna
vaši podporu.

Motoklub Austerlitz informuje
Měsíc únor je za námi a za námi je i připravovaná Motonoc, pořádaná v pátek 19. února
v prostorách bývalých skladů zelenina. Sám
jsem se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit, ale podle členů a příznivců MK to byla zdařilá akce, což je dobré, že se tradice Motobálu
neporušila.
Další motoakcí, která se pořádala v týdnu od 3.
do 6. března na brněnském výstavišti, je Motosalon. Tato akce je každým rokem motorkářskou
atrakcí nejen pro odborníky, ale i motofandy.
V největší veletržní hale v Evropě byly zastou-

peny všechny firmy, bylo vystaveno několik překrásných strojů včetně superbiků a strojů moto
GP. Naše město reprezentovala nová prodejna
motocyklů Husqvarna Dypree, která působí
v areálu staré cihelny(vedle pivovaru).
Po pěti měsících jsme se opět setkali jak
s nejmladším Martinem Gbelcem, tak s ostříhaným Kájou Hanikou a jeho rodiči, nakonec
s Kájou Abrhámem – všichni tři reprezentovali
stánek Masecu. Přírodní okruhy reprezentovali
Marek Červený (mistr republiky 2015), Aný
Svobodová, Michal Dokoupil a několik dalších

jezdců. Bohužel prezentace je v na takovém veletrhu velmi drahá. Naštěstí nám klepe Velká
jarní cena Brna na dveře, kde uvidíme zbývající
závodníky.
Náš MK Austerlitz vás všechny zve na první
závod, který pořádáme 23. dubna v areálu SÚS.
Jedná se o čtyřhodinový vytrvalostní závod.
Přijďte se podívat a podpořit jezdce v jejich zápolení od nejmladší po nejstarší kategorii. Snad
nám vyjde počasí a účast jak závodníků tak diváků pěkná.
J.M.
Klidné jaro a velikonoční svátky.

Florbalová sezona finišuje a blíží se kulaté jubileum
Florbalová sezona 2015/2016 se blíží ke
konci a slavkovští hráči vstupují do závěrečných
bojů na předních příčkách svých soutěží.
Nejlepší výchozí pozici má družstvo mužů,
kterým patří 4. kola před koncem soutěže
2. místo. V novém roce muži nenašli přemožitele a ze šesti odehraných zápasů si připsali pět
výher a jednu remízu. Velkou výhodou by mohl
být poslední turnaj sezony, který sehrají v domácím prostředí. Za sebou už také mají obě prestižní utkání s rivalem z Rousínova, ve kterých
získali 6 bodů. Vyrovnanost celé soutěže
a především předních příček slibuje její dramatickou koncovku.
Slavkovští bojovali v termínech 19. března
s týmy FBC Eagles Brno, TJ Sokol Adamov
a poté 9. dubna na domácí půdě proti VSK VUT

Skurt Hai Brno, FBO Orel Boskovice. Zveme
všechny příznivce děravého míčku do Slavkova,
kde by mohlo dojít k příjemnému překvapení
a završení letošní sezony vysněným postupem.

Jihomoravská liga mužů
Junioři vstoupili do nového roku na druhém
místě 3. ligy, kdy měli za sebou šňůru devíti zápasů v řadě bez porážky. V posledních turnajích
přišla dvě zaškobrtnutí v podobě proher s Lanžhotem a přímým rivalem v souboji o nejvyšší
příčky, FBŠ Hattrick. Tato ztráta znamenala propad na čtvrtou příčku, ale do konce zbývá ještě
6 kol a je velká šance umístění vylepšit. Příležitost budou mít junioři hned v nadcházejícím
dvojzápase, hraném ve sportovní hale v Rousínově, kde narazí na celky Gullivers Brno a Zlín
Lions. Poté je čeká cesta do Holešova, kde po-

Vyškovská hvězdárna v dubnu
Dubnová noční obloha po setmění nabízí na
východě jasnou planetu Jupiter, která je vidět
kromě jitra po celou noc Později vyjde Mars
a v druhé polovině noci Saturn. Na jihu pozorujeme jarní souhvězdí Lev a Panna. Měsíc je
v novu 7., v první čtvrti 14., v úplňku 22. a v poslední čtvrti 30. dubna. Při úplňku bude Měsíc
v přízemí.
22. dubna je maximum meteorického roje
Lyrid.
V úterý12. dubna v 18 h. se sejdeme na oblíbeném Večeru pro rodiny s dětmi, tentokrát
s maňáskem Ufounkem a jeho cestováním po
našich blízkých planetách. Máme připravený
také první letošní táborák. Využijte telefonické
rezervace (602 59 62 09).

V úterý 26. dubna od 18 hodin v ZOO
PARKU Vyškov pořádáme přednášku na aktuální téma Gravitační vlny. Přednáší Ing. Jan
Mazanec, člen našeho občanského sdružení.
Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás
program o našem vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných těles, o kterých se
dozvíte nejnovější poznatky. Meteory sledujeme za každého počasí na monitorech pomocí
speciálního přijímače.
Vyškovská hvězdárna je otevřena každé
úterý a pátek, v dubnu od 20 do 22 hodin. Informace získáte na stránkách www.zoo.vyskov.cz, na facebooku Hvězdárna Vyškov a na
telefonu 602 59 62 09.
Dobromila Patáková

měří síly s celky FBC Slovácko a LEXX Orel
Uherský Brod. Oba posledně zmíněné celky
jsou přímými konkurenty v boji o lepší umístění
a jejich první vzájemná soupeření přinesla příjemnou florbalovou podívanou. Sezonu zakončí
juniorka, stejně jako muži, zápasy na domácí
půdě v hale ZŠ Komenského, a to 23.4.2016,
kde je čeká utkání s celky FbC Holešov a FBK
Valašské Meziříčí. Srdečně zveme!

3. liga juniorů
Třetím týmem v soutěžích české florbalové
unie je družstvo starších žáků. Tým se účastní
Jihomoravské ligy starších žáků a po nesmělém
vstupu do soutěže se jeho výkony postupně zlepšují. Tabulkově našim patří 6 kol před koncem
průběžné 5. místo, kde svádí souboj o čtvrtou
příčku s týmem Dragons z Kyjova. Žáky čeká
rovněž jedno domácí vystoupení, a to 19.3.2016
s celky FbC Aligátors Klobouky a FBK Atlas
Blansko. Kluci už letos jeden velký úspěch dokázali uhrát – v rámci týmu sportovní třídy ZŠ
Komenského uspěli ve florbalovém přeboru
škol, kde postoupili na finálový turnaj, mezi 6
nejlepších celků České republiky. Turnaj se
hraje právě v těchto dnech a o výsledcích vás budeme informovat.

Jihomoravský přebor starších žáků
Rovněž vás chceme informovat o kulatém jubileu slavkovského florbalu. V měsíci dubnu to
bude 10 let od založení klubu. Podrobnější informace připravujeme v samostatném článku.
Závěrem bychom rádi poděkovali každému,
kdo se za uplynulých deset let podílel a podílí
na rozvoji klubu, ať jsou to hráči samotní, trenéři, ale i rodiče, sponzoři a fanoušci, kteří nám
vždy dokáží vytvořit bouřlivou atmosféru.
Pavel Stávek
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Nejlepší maska • Foto: archiv

Slavkovský maškarák
Vážení sponzoři, kamarádi a především návštěvníci Slavkovského maškaráku 2016, vám
všem bych chtěl velmi poděkovat za podporu
a účast. Byli jste perfektní.
Těším se na setkání s vámi všemi zase příště.
Mrkněte se na fotky a nasajte atmosféru ze
Slavkovského maškaráku 2016.
Dominik Michálek, Hadica Production

Účastníci plesu • Foto: archiv SK

44. sportovní ples
V sobotu 20. února se konal již 44. sportovní ples. A i přes velký počet konkurenčních
akcí, ať ve Slavkově či okolí, se nakonec sešlo
dostatek účastníků, kteří si ples užili v plné parádě. Skupina Hamrla Boys z Brna nenechala
nikoho dlouho sedět a každý si mohl zatancovat podle svého gusta. V bohaté tombole si
každý jistě mohl vybrat. Jsme rádi, že náš ples
navštívil i starosta města pan Michal Boudný,

který vylosoval i výherce hlavní ceny v tombole.
Děkuji všem, kteří ples navštívili, všem,
kteří se podíleli na jeho přípravě, městu Slavkovu za pronájem sálu, cateringu bratří Vránů
za výbornou obsluhu i nabídku a děkuji všem
sponzorům, kteří nám přispěli do tomboly.
A již se těšíme na 45. sportovní ples.
Přemysl Jeřábek, předseda SK Slavkov u Brna

Koncert pro děti • Foto: 3x archiv firmy Liko-S

Řemesla s písničkami a tancem
Zpěvák Pavel Novák, který se věnuje koncertům a tvorbě pro děti, připravil k letošnímu
Roku řemesel, který vyhlásila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR,
speciální písničkový pořad Řemeslo má zlaté
dno.
Pořad plný melodických písniček a vtipných
textů se u dětí i pedagogů setkává s velkým
úspěchem. Děti si během akce zazpívají, za-

tančí a formou jim vlastní se seznámí se základními řemesly, jejich významem a důstojným postavením řemeslníků ve společnosti.
Každé z dětí obdrží pexeso s obrázky řemesel.
Pořad Řemeslo má zlaté dno podpořila slavkovská společnost LIKO-S, která se dlouhodobě snaží o zvýšení prestiže řemesel ve
vyškovském regionu. Pro děti ze základních
a mateřských škol ve Slavkově u Brna, Bučovicích a Kyjově uspořádala zdarma celkem
šest koncertů. Poslední z koncertů proběhl ve
Slavkově u Brna ve středu 16. března.
„Pořad se mi velice líbil, hlavně krásné
a melodické písničky. Děti byly zábavnou formou zapojeny do děje a jeho prostřednictvím
se seznámily s řemesly. Koncert splnil svůj
účel a bylo to příjemné“, vyjádřila po jednom
z koncertů své dojmy paní učitelka, která děti
doprovázela.

Pavel Novák: „Letošní rok už máme skoro
obsazený. Těší mě, že i takové téma, jakým je
Řemeslo má zlaté dno, dokážeme dětem podat
formou, která je baví. Musíte si je získat na
svou stranu! Když se to povede, tak je z toho
obrovská síla a spousta energie.“
Hana Williams Musilová, M. Sc., personalistka společnosti LIKO-S: „Jsme velmi rádi,
že jako firma si můžeme dovolit podpořit a věnovat se projektům, jako je představování řemesel malým dětem. U nás ve firmě se často
setkáváme s nedostatkem kvalitních řemeslníků a mrzí nás, že pravé české řemeslo ztrácí
v naší společnosti na lesku a dobrém jménu.
Chceme podporovat děti, aby se hlásily na učňovské obory a vyučily se dobrému a poctivému řemeslu, protože naši řemeslníci mají
pěkný život, dobré podmínky k práci a choTZ
váme je v naší velké úctě.“
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Slavkovští atleti se v Ostravě neztratili
Další krásná vizitka pro mladé slavkovské atlety přišla v podobě nominace trojlístku Natálie Křížková, Barbora Šujanová,
Ondřej Budík na meziměstské utkání mezi
Prahou, Brnem, Ostravou a Bratislavou.
Klání se odehrávalo v sobotu 12. března
v nové hale v Ostravě-Vítkovicích. Výsledky: Natálie Křížková – 3. místo na 60 m
př. v čase 10,35 s, 2. místo v běhu na 150 m
v čase 20,28 s a členka vítězné štafety na 4
x 200 m.
Barbora Šujanová – 3. místo ve vrhu
koulí výkonem 9,91 m. Ondřej Budík – 4.
místo v běhu na 150 m časem 20,44 s a 4.
místo ve skoku dalekém osobním rekordem
461 cm.
Celkově se atleti z Brna a okolí umístili
na 3. místě. Celkové pořadní bylo ovšem
velmi těsné. Bronzové medaile jim předával
Roman Šebrle.
Všem moc gratulujeme.

Ondřej Budík, Natálie Křížková a Barbora Šujanová • Foto: archiv atletů

trenéři

Letošní novinky v bošovické zoo:

Ara horský
a dalších devět nových druhů

www.papouscizoo.cz

KONTAKT

OTEVÍRACÍ DOBA

Papouščí zoologická zahrada
Lipová 57–58, 683 55 Bošovice
Tel.: 777 169 005, 777 169 000
E-mail: info@papouscizoo.cz

Březen:
Duben–září:
Říjen–17. listopadu:
18. listopad–únor:

10–17 h.
10–18 h.
10–17 h.
zavřeno
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Budova vývojového centra • Foto: 2x archiv firmy Liko-S

Nejzdravější kanceláře najdete ve Slavkově u Brna
Budova vývojového centra LIKO-Noe, která
stojí v areálu firmy LIKO-S ve Slavkově
u Brna, se stala vítězem prestižní soutěže Zasedačka roku v kategorii Zdravá kancelář. Do
soutěže se přihlásilo více než 80 firem z celé
republiky, z nichž odborná porota v čele se
světoznámou architektkou Evou Jiřičnou vybírala vítěze jednotlivých kategorií.
Cena pro LIKO-S je oceněním snahy o vytvoření stavby, která bude přínosem jak své
obyvatele, tak pro celé okolí. Přesně s tou vizí
byla loni na jaře za pouhých 27 dní postavena
budova LIKO-Noe. Samotná stavba je světovým unikátem. Její živá fasáda tvoří uvnitř budovy i v jejím bezprostředním okolí příjemné
a zdravé mikroklima. Vnitřní atmosféra budovy přinášející tepelný komfort bez nutnosti
klimatizování snižuje zdravotní rizika a funguje tak jako zdravý ostrov. Budova disponuje
svou vlastní střešní kořenovou čističkou a pracuje pouze s přírodními zdroji tepla a chladu.
Důraz byl rovněž kladen na zdravé vnitřní prostředí s dostatkem světla a čerstvého vzduchu.
Všechna zmíněná řešení mají jediný cíl, vyvinout a otestovat technologie, díky kterým by
budoucí průmyslové a kancelářské stavby nezatěžovaly své okolí a byly příjemným místem
pro práci i odpočinek. Ostatně reflektují to
i odborníci. „Již na prvním ročníku kategorie
Zdravá kancelář bylo vidět, že si společnosti
začínají uvědomovat důležitost kvalitního

a zdravého prostoru pro práci. Lidé, kteří
v kancelářích pracují, se dostávají opět do popředí zájmu. To vnímáme jako velmi důležité,
jelikož zdravým a inspirativním prostředím
může zaměstnavatel motivovat své současné
i potenciální zaměstnance. Kvalitní a zdravé
vnitřní prostředí tak má v konečném důsledku
pozitivní vliv na produktivitu celé společnosti.
U společnosti LIKO-S vyzdvihujeme přístup

této české rodinné firmy, která se nebála takto
výjimečného experimentu.“ uvedla Simona
Kalvoda z České rady pro šetrné budovy. Kdo
by čekal, že vlakovou loď firmy bude obývat
její vedení, ten je na omylu. V LIKO-Noe nyní
sídlí vývojový a marketingový tým firmy
LIKO-S, kterému má inspirativní prostředí pomoci při vývoji produktů budoucnosti.
David Šmída

Interiér • Foto: archiv firmy Liko-S

Budova LIKO-Noe získala i mezinárodní ocenění
Světově unikátní budova LIKO-Noe, která
stojí ve Slavkově u Brna, se nyní může pyšnit
významnou cenou. Na nedávno získaný titul
Zdravá kancelář, který této budově udělila porota soutěže Zasedačka roku, nyní navázalo
mezinárodní ocenění Icynene Architectural
Design Award. Projekt LIKO-Noe byl totiž vyhodnocen jako nejlepší architektonické řešení
s pěnovou izolací na světě. Stavba, která přináší unikátní řešení ochrany přírody před vysycháním, získala tuto cenu minulý týden na
konferenci o izolačních materiálech pořádané
na Jamajce firmou ICYNENE ltd. USA. Tato
konference přivítala 350 účastníků ze 14 zemí

světa. „Mezinárodní ocenění našeho projektu
LIKO-Noe je pro nás potvrzením správnosti
cesty, kterou jsme se vydali. Zastavovat krajinu
dalšími a dalšími plechovými krabicemi není
dále možné,“ shrnul význam ocenění předseda
představenstva firmy LIKO-S Libor Musil.
Zahraniční odborníky na stavbě LIKO-Noe
kromě vzhledu zaujal hlavně koncept šetření
vodou, což je nyní v USA a dalších zemích
velmi palčivý problém a v neposlední řadě
i rychlost realizace – pouhých 27 dní. Nejvíce
se podivovali komplexnosti celého řešení,
včetně fungující kořenové čističky na střeše
budovy a zelených travnatých fasád. Zástupci

firmy LIKO-S byli na konferencí doslova v obležení odborníků a těšili se rovněž významné
pozornosti místních medií. „Administrativní
a průmyslové budovy se běžně staví tak, že příroda, která tam byla na začátku, se zničí. My
naopak chceme, aby tam příroda zůstala, a budova se stala její přirozenou součástí,“ doplnil
základní vizi Libor Musil.
Mezinárodní ocenění práce českých techniků
a architektů na projektu LIKO-Noe ukazuje, že
vytyčená cesta ekologicky šetrného stavebnictví je horkým tématem, jehož naléhavost si čím
dál více uvědomuje odborná i laická veřejnost.
David Šmída
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I. světová válka a Slavkov u Brna (X.)
František Strašil, o kterém je další pokračování seriálu o vojácích I. světové
války, byl rakouským vojákem z povolání. Po skončení války dál pokračoval
ve vojenské kariéře v Československé armádě. Jeho bohaté vzpomínky velmi
čtivě sepsal jeho syn Jiří Strašil.

Tatínkova vojenská kariéra
První zkušenosti mladého vojáka Františka
Strašila s vojenským drilem byly zaražené vycházky. Proč? Protože vyfasoval úplně novou
uniformu a nové juchtové boty a jakousi nevábnou pastu na ošetření nové obuvi. Tak si
řekl, že by bylo škoda hned ušpinit okraje nohavic nových kalhot, proto namazal jen spodní
část bagančat, která nebyla kryta kalhotami.
Při prohlídce před první vycházkou tento nedostatek zjistil kaprál, strašně ho seřval a bylo
„SND“ – sobota, neděle doma. Přes tento neúspěšný začátek absolvoval to, čemu jsme my
říkali „přijímač“ a díky svému obchodnímu
vzdělání byl pak odeslán do školy pro záložní
„Militär-beamte“, tedy vojenské úředníky.
Jako jednoročáci zřejmě v Praze dost řádili, tatínek vzpomínal na kteréhosi svého spolužáka,
jehož heslem bylo „ať jsem bit, jenom když se
peru!“. Dosud jsou zachovány c. a. k vojenské
předpisy, které používal ke studiu, jsou velmi
vyztuženy těsnopisnými poznámkami, což
svědčí o poctivém studiu. Opět úspěšně absolvoval udajně se specializací „vojenské polní
pekárny“.
Po jmenování a přijetí do důstojnického
stavu c. a k. armády v hodnostní třídě XI, jako
Militärverpflegsakzessist, odpovídající hodnosti poručíka – tedy tak zvaný stav „hofhohig“ – opravňující k přístupu k císařskému
dvoru, tedy i k samotnému císaři. Jako aspirant
měl nosit důstojnickou šavli, jako akcesista
pak úřednický kord a revolver, šestiranný bubínkový typu Gasser ráže 7 mm.
Hned po vypuknutí první světové války nastoupil do Krakova k svému kmenovému tělesu c. a k. evidenčnímu skladu a byl přidělen
k Wirtschaftsamtu 106. Infanteriedivision (k
hospodářskému úřadu 106. pěší divize), které
velel podmaršálek Karl Kratky.
Po nástupu do úřadu na doporučení zkušených provedl nejdříve kontrolu tzv. mobilizačních zásob, zejména soudků rumu. Ejhle,
ukázalo se, že nějací dobrodinci navrtali soudky (byly totiž zapečetěné na zátkách) odčerpali rum a soudky doplnili černou kávou, která
se pro vojska vařila z cikorky dvakrát denně

k snídani a večeři. Za to prý pak byl protrestán
jakýsi feldvébl, správce skladu. Ono se kradlo
nejen nyní, ale už i za císaře pána.
Ve své polní službě zabezpečoval dopravu
potravin s tzv. trénem. Trén – to byla vojenská
dopravní jednotka vozů, tažených koňmi, která
dopravovala vše: munici, výstroj, proviant
nebo i raněné. Velitelem této jednotky byl zkušený důstojník, obrlajtnant Kučera. Tatínek
měl na starosti naložený proviant a jeho evidenci, dopravovaný do skladů divizních nebo
naopak k plukům. Svůj úřad měl pojízdný
kdesi zrekvírovaný kočár „Iandaur“. Šlo o dřevěný (překližkový), krytý vůz se skleněnými
okny, který bylo možno i zamknout a v noci se
vyspat se střechou nad hlavou. Kromě bedny
s dokumenty byl v landauru i důkladný kožich
„až na zem“ a krátká karabina Manlincher vz.
95. K tomu se víže také vzpomínka na „hrdinský“ čin. Kdesi u Visly, trén, pomalu se pohybující kolem řeky, břehy porostlé vrbami,
písčitá půda, do které se kola vozů hluboko bořila a najednou kdosi zařval: „Kozáci!“ Bez povelu se c. a k. hrdinové rozběhli do vrbiček,
opustili své vozy, ani nedutali. Když pak utichl
hluk a ruské hulákání, tak se první odvážlivci
vrátili k vozům a zjistili, že nemají ani jednoho
koně a mouka naložená v pytlech na vozech
byla rozsypána do písku. Pytle byly kozáckými
šavlemi a píkami rozsekány – rozpárany
a mouka tak znehodnocena. Usmívaje se,
vzpomínal tatínek, že následovalo to nejjednodušší vyúčtování – protokol podepsaný obrlajtnantem Kučerou a akcesistou Strašilem, že po
přestřelce s kozáky byli ztraceni koně a náklad,
ale že vozy byly zachráněny. Podepsáno
dvěma důstojníky to platilo a bylo „in Ordnung“.
K pobytu na východní frontě ještě vzpomínka na pohostinnost polské šlechty. Divizní
velitelství bylo umístěno v blízkosti Radzwilowa. Tamější majitel panství pozval důstojnický sbor na hon. Důstojníkům byly
zapůjčeny brokovnice a tatínek vzpomínal, že
poprvé a naposled se účastnil honu, že nic netrefil, ale vystřílel všechny náboje, které vyfa-

Franz Josef Strašil
* 26. 8. 1888 Višňové–† 22. 7. 1973 Slavkov u Brna

Vojenská kariéra Františka Strašila
18. 5. 1909
1. 10. 1909
30. 11. 1909

20. 12. 1909
1. 2. 1910
5. 6. 1910
30. 9. 1910
1. 1. 1911

V roce 1911
V létě 1913

1. 7. 1919

31. 12. 1938

Rakouské dělostřelectvo • Foto: archiv JS

branec, odveden
kanonýr – jednoroční dobrovolník, 3. pluk
pevnostního dělostřelectva, majitel pluku
Fürst Kinski
ukončen výcvik a odeslán 1. 12. 1909 do c.
a k.Vojenského zásobovacího skladu v PrazeDejvicích, školy pro zásobovací aspiranty
a jednoroční dobrovolníky
vykonal zkoušku před zkušební komisí pro
uchazeče Militär-Verpflegsbeamten (Einjährig Freiwillige) s výsledkem „entsprechend“
povýšen na Titularvormeister (titulární svobodník dělostřelectva)
povýšen na Titularkorporal (titulární desátník
dělostřelectva)
povýšen na Titularfeurwerker (titulární ohňostrůjce – šikovatel dělostřelectva) a propuštěn do zálohy.
jmenován Militär-verpflegsaspirant in der Reserve dekretem Ministerstva války, rytířem
Alexandrem von Krobatinem. (Distinkce na
límci široké zlaté pásky s geometrickým vzorem do ostrého úhlu s třemi malými hvězdičkami – šesticípými).
povolán do Krakova do kursu pro Schlachtvieleiter.
proběhlo cvičení – Dienstübung a po ukončení jmenován do hodnosti Militarvepflegsakzessist (velká zlatá rozeta na límci)
v ranku poručíka.
jmenován ministrem národní obrany ČSR do
hodnosti nadporučíka zásobnictva v záloze
u Čs. vojenské zásobárny evidenční v Olomouci.
propuštěn do výslužby ze Sborového proviantního skladu č. 2 po dosažení 60 let věku
v hodnosti nadporučíka proviantní služby.

soval. Po honu pak následovalo hodování
a údajně velmi bujná zábava.
Po vstupu zrádné Itálie do války proti Rakousku a Německu a rozpadu východní fronty
byla divize přesunuta na jihozápad do Dolomitů. Odtud dvě historky.
Po přesunu z Terstu do skladů divize večer
přišel tatínek do své kaverny (jakési zemljanky,
vybudované z kamenů a vyztužené trámky
a prkny) a chtěl se uložit k odpočinku i se
svým pucflekem. Objevil se český důstojník
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Mobilní ošetřovna • Foto: archiv JS

z blízkého palpostu baterie horského dělostřelectva a svedl tatínka k partičce mariáše. Když
se pak v noci vracel do své kaverny, nalezl zde
jen rozvaliny a svého mrtvého sluhu chorvatské národnosti. Tento muž nosil pod uniformou jakýsi široký kožený pás, náležící k jeho
národnímu kroji, který jen tak tak držel pohromadě roztrhané břicho a střeva nebohého vojáka. Tak bylo řečeno, že mariášek zachránil
tatínkovi život.
Druhá vzpomínka se již týká období, kdy rakouská vojska obsadila Cortinu d’Ampezzo.
Trén přijel v podvečer do Cortiny a hrozně
mrzlo. Tatínek se šel ubytovat do hotelu
„Post“. Najednou se dostavil rozhořčený majitel hotelu se stížností, že vojáci zavedli koně
do zrcadlového sálu hotelu a požadovali nejen
vodu pro napojení tahounů, ale i hledali v kuchyni jadrné krmivo a také, že by neškodilo pár
otýpek sena nebo aspoň slámy. Tatínek se vypravil v doprovodu hoteliéra „udělat pořádek“.
Narazil. Zugsfíra (četař) mu odpověděl: „Pane
lajtnant, zejtra potáhnete saně s námi, když ne-

F. Strašil (vpravo) s kolegy • Foto: archiv JS
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V bílém plášti F. Strašil • Foto: archiv JS

cháme koně venku – zmrznou!“ Tak koníci
prožili noc v přepychu, kde jindy bývaly bály
či jiné slavnosti. Později v 90. letech minulého
století jsem s ženou navštívil hotel „Post“
v Cortině a setkal se s nynější provozovatelkou
hotelu. Když jsem jí tuto otcovu vzpomínku
vypravoval, zavedla mne do jakéhosi sálu, kde
už zrcadla nebyla, ale s kyselým výrazem
v tváři mávla rukou do prostoru a řekla: „Tady
to tedy před těmi 75 lety bylo“.
V uložených památečních předmětech je
i bronzová plaketa cca 3,5x4,5 cm „IsonsoArmee 1915“, kterou nosili účastníci bitvy připevněnou na čepici. Tak přece se tatínek
nějaké slavné válečné operace zúčastnil.
Vzpomněl také na úsměvnou situaci, kdy
nový císař Karel konal inspekci svých bojových svazků a navštívil i 106. divizi. Po slavnostní večeři, které se účastnili důstojníci
velitelství divize, se rozjařená společnost vydala i s císařem k řece Drávě. Z neznámých
důvodů pak císař vjel i se svým automobilem
do řeky a automobil museli vytahovat koňským spřeřením.
Když v srpnu 1918 po čtyřech letech „im
Felde“ (v poli) byl odvelen od divize, zaslal tatínkovi osobní dopis sám velitel divize, podmaršálek Karl Kratky s oslovením
„Wohlgeboren Herrn“ (Vaše blahorodí), ve
kterém vyzvedl znamenitou službu „před nepřítelem“. Dopis je datován 27. 8. 1918 – tedy
přesně 15 let před mým narozením.
V průběhu působení u 106. pěší divize byl
tatínek vyznamenán dvěma zlatými záslužnými kříži. Dle „Belohnungsantrag“ (návrh
na vyznamenání) podaný velitelstvím 106. pěší
divize, zpracovaný šéfem intendantury divize
Oskarem Růžičkou, schválený 7. sborovým
velitelstvím a velitelstvím armády (podepsán
gen. Borovič) z 25. 3.1916 udělen „Das goldene Verdienstkreutz am Bande der Tapferkeitsmedaile“ (zlatý záslužný kříž na stuze
medaile za statečnost) dne 7. 7. 1916 s tím, že
řád udělil sám císař.

Dle dalšího „Belohnungsantrag“, podaného
šefem intendantury Rudolfem von Paschem,
schváleným velitelem divize podmaršálkem
Karl Kratkym, velitelem VI. sboru a 11. armádního velitelství s podpůrným vyjádřením
general-intendanta Chlapka z 7. 4. 1918 udělen
„Das goldene Verdienstkreuz mit der Krone
am Bande der Tapferkeitsmedaile mit Schwerten“ (zlatý záslužný kříž s korunou na stuze
medaile za statečnost s meči) dne 20. 6. 1918
s tím, že řád udělil sám císař.
Zřejmě pak za čtyřletou službu v poli byl
stažen z fronty a přemístěn do Polska do města
Nabrzezie, kde byl jmenován velitelem vojenského závodu na sušenou zeleninu, zejména cibulí.
Tatínek vzpomínal, že provozovna využívala
k práci zejména ženy – Polky a jistý počet Poláků – mužů na těžké práce, např. nakládání
žoků sušené zeleniny do vagonů. To právě byl
kámen úrazu, když byly přistaveny vagony, tak
jediného Poláka nebylo a práci museli vykonat
čeští vojáci ze strážního družstva ochrany závodu. Ti si to pak ručně s Poláky vyřídili. Tatínek se trvale vyslovoval nechvalně o pracovní
morálce Poláků vůbec.
Když skončila válka, tak ho Poláci nechtěli
propustit, neboť neměli nikoho, kdo by výrobu
dále řídil. Tatínek se rozhodl, že rychle uteče,
protože se v té době chýlilo k ozbrojenému
střetu mezi novými státy Československem
a Polskem. Útěk naplánoval na sobotu, aby ho
hned nehledali, a byl to podnik dosti dobrodružný, někde blízko našich hranic musel pohrozit železničářům i revolverem.
Ještě jednou zasáhl tatínek do přípravy válečných událostí. V době ohrožení republiky
v roce 1937 byl jmenován velitelem civilní
protiletecké obrany (CPO) města Slavkova
a okolí. V povědomí starých Slavkováků mu to
zůstalo, například manželčina teta Tynči našemu tatínkovi neřekla jinak než „ten cépéó“.
V té době šlo hlavně o organizační záležitosti,
zajištění signálů – siren, hlídkování u významných míst, například u vodovodu a také distribuce plynových masek i organizace
protileteckých cvičení.
V roce 1938 pak dovršil věk 50 let a byl propuštěn ze svazku armády.
Jiří Strašil
Bohatou fotogalerii k tomuto článku najdete na
www.veslavkove.cz

Dvoustranu připravil a zpracoval B. Maleček

Polní odvšivovací stanice • Foto: archiv JS

František Strašil • Foto: archiv JS

Zajímají nás i další příběhy slavkovských
vojáků bojujících za svou vlast, ať už
v první, nebo druhé světové válce. Dejte
nám prosím vědět. Děkujeme.
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Slavkovský pivovar
DUBEN

1. 4.
2. 4.
6. 4.
7. 4.

(PÁ)
(SO)
(ST)
(ČT)

Nová měsíční nabídka jídel
Restaurace UZAVŘENA – Svatba
Nové pivo na čepu – Austerlitz IPA 14%
od 15 hodin restaurace UZAVŘENA –
Zimní zahrada OTEVŘENA
26. 4. (ÚT) od 19 hodin restaurace UZAVŘENA –
Zimní zahrada OTEVŘENA
Od 14. 3. je v pivovarské restauraci v provozu samoobslužný salátový bar, kde si můžete dle vlastního
výběru sestavit zeleninovou přílohu, či salátový oběd.
KVĚTEN
14. 5. (SO) Koncert kapely Mňága a Žďorp v areálu
pivovaru, jako předkapely vystoupí: The Firearms, The Blu' Ravens

Jaro ve Slavkově • Foto: archiv

Pravidla pro přispěvatele do zpravodaje

Z Calgary přes Inuvik
na Severní ledový oceán
Beseda o cestě do Kanady z Calgary přes
Inuvik na Severní ledový oceán se koná ve
čtvrtek 14. dubna od 18 hodin ve Slavkovském
pivovaru. Přednášet bude Svaťa Matuštík.

Denně aktuality ze Slavkova
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KALENDÁŘ AKCÍ – DUBEN 2016
Datum

hod.

akce/místo konání

pořadatel

1.–3. 4.
SLAVKOVSKÉ DIVADELNÍ DNY 2016. Sál SC Bonaparte
pátek 1. 4. 19.00 Rebelové
sobota 2. 4. 17.00 Dámská šatna
19.00 Improdžow
20.00 Benátky pod sněhem
neděle 3. 4. 10.00 O nafoukané zpěvačce
18.00 Noc královny
předprodej vstupenek: IC Slavkov u Brna
ZS-A
5. 4.
18.00 Klavírní koncert. Vystoupí T. Bláhová a M. Šujanová. Sál ZUŠ
ZUŠ
9. 4.
Sběr železného šrotu
Junák Slavkov
11. 4.
18.00 Beseda o změnách na silnici. U dvou kapříků. Vstup volný
Motoklub Austerlitz
13. 4.
17.00 Beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. Divadelní sál ZS-A
ZS-A
13. 4.
17.00 Hudební večer žáků. Sál ZUŠ
ZUŠ
14. 4.
18.00 Z Calgary na Severní ledový oceán. Beseda s S. Matuštíkem. Slavkovský pivovar Sl. pivovar
15. a 16. 4.
Prodejní zahradnická výstava (pátek od 12 h.; sobota od 9 h.), zámecký park
ZS-A
16. 4.
Jarní kostýmovaná vyjížďka
ZS-A, Acaballado
16. 4.
9.00 Ukliďme Slavkov, ukliďme Česko. Místo bude upřesněno
město Slavkov
23. 4.
19.00 Divoké kočky. Travesti show. Sál SC Bonaparte
24. 4.
16.00 Divadelní kavárna: Jaroslav Seifert. Sál na faře
DSS
26. 4.
16.00 Pietní akt k osvobození města v r. 1945. Zámecký park
město Slavkov
26. 4.
Slavkovské memento – vyhlášení výsledků literární soutěže
ZS-A
30. 4.
17.00 Slet čarodějnic. Hřiště naproti TSMS v ul. ČSA
Sdružení čarodějnic
Výstavy (přístupny souběžně s provozem zámku)
24. 3. – 25. 9. 600 let od udělení znaku města (výstava k výročí města)
24. 3. – 12. 6. Mudlům vstup povolen (sběratelská výstava o Harry Potterovi)
24. 3. – 5. 6. Výstava fotografií Jiřího Salika Slámy a prodejní výstava šperků Ilony Láníkové

ZS-A
ZS-A
ZS-A

CITY
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PŘIPRAVENI
NA JARO?

Jarní servis Volkswagen.
Využijte výhodnou aktuální nabídku Originálních dílů Volkswagen®, Originálního příslušenství
Volkswagen®, letních pneumatik s bezplatnou zárukou PneuGarance, výhodných servisních úkonů
a jarní servisní prohlídky v našem autorizovaném servisu Volkswagen a na jaro budete dokonale připraveni.
Naše výhodná nabídka platí do 15. 5. 2016.

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen AUTO-BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, Slavkov u Brna 684 01
tel.: 544 227 123, e-mail: servis.vw@autobayer.cz,www.autobayer.cz

