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Foto: L. Jedlička

Slovo starosty města
Vážení spoluobčané, slunečné
počasí v posledních několika
dnech po předchozích jarních deštích výrazně změnilo barvy vegetace v přírodě. Zahrady, sady
i pole jsou svěže zelené, voňavé
květy se pomalu mění v malinkaté
plody. Od brzkého rána je všude
slyšet ptačí zpěv a štěbetání. Příroda se v tomto podobá současnému dění ve městě,
které je taktéž velmi pestré a často i živě diskutované.

68. výročí osvobození města
Ve svém dnešním slově bych se chtěl nejprve krátce
vrátit ještě ke konci minulého měsíce, kdy jsme si

Foto: B. Maleček

29. června

Příští číslo vyjde

(Pokračování na str. 3)

Dny Slavkova
Historie setkávání Program kina Jas
a Svatourbanské hody Slavkovů
strana 15

strana 15–18

strana 30

Zcela zaplněný Historický sál zámku

Foto: 5x R. Lánský

Milan Vlček a Luisa Albrechtová

Galakoncert „Z operety do operety“ opět vynikající
Vynikající pěvecké výkony Luisy Albrechtové
a Milana Vlčka doprovázené skvělým hudebním
projevem Johann Strauss Orchestru „Die flotten Geister“ v čele s dirigentem Klausem Straube a houslistou Jiřím Preisingerem poskytly mimořádný

Dirigent orchestru

zážitek všem posluchačům, kteří zcela zaplnili Historický sál zámku.
V sobotu 18. května se totiž sálem již počtrnácté
rozezněly líbivé operetní melodie Johanna Strausse,
Bedřicha Smetany, Emmericha Kalmána a dalších.

Luisa Albrechtová

Výkony umělců ocenili přítomní závěrečným dlouho
trvajícím potleskem ve stoje. Všichni si odnesli tak
nezapomenutelný hudební zážitek a jistě nelitovali,
že strávili svůj volný čas v příjemném prostředí slavkovského zámku.
Hana Partyková, ZS-A

Jiří Preisinger

Oslava svátku Dne rodin
Dům dětí a mládeže ve spolupráci se sociálním odborem Města Slavkova u Brna,
v rámci komunitního plánování, zorganizovali ve čtvrtek 16. května ve Svojsíkově
parku kci pro rodiče s dětmi kreslení na
chodník na téma Moje rodina. Za krásného slunečného počasí se zúčastnilo celkem 69 zájemců (50 dětí a 19 rodičů) .
Všichni účastníci výtvarné soutěže dostali od Města Slavkova barevné křídy

a sladkosti zdarma a poděkování patří také
pracovníkům technických služeb za přípravu terénu.
Těšíme se na vás při další akci DDM,
kterou pořádáme ve spolupráci se Skauty
v rámci Dnů Slavkova v sobotu 1. června
od 15 hodin u spodního bazénu v Zámeckém parku. Čeká na vás Cesta pohádkovým lesem…
DDM Slavkov

Kreslení na chodník ve Svojsíkově parku

Foto: 3x archiv DDM
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

v pátek 26. dubna společně připomněli již 68.
výročí osvobození našeho města vojáky sovětské armády od fašistické okupace. V zámeckém parku u památníku osvobození se
tentokrát za krásného slunečného počasí uskutečnil tradiční pietní akt, kterého se zúčastnilo
nejen několik významných hostů, ale též
mnoho našich spoluobčanů. Po kladení smutečních věnců a kytic zazněly hymny České republiky a Ruské federace. Minutou ticha byla
uctěna památka vojáků, kteří své životy položili při bojích o naše město a jejichž tělesné pozůstatky jsou uloženy ve zdejším hromadném
hrobě. Na jejich počest byla vojenskou jednotkou vypálena čestná salva. V následných projevech byla vesměs vyzdvihována jejich
odvaha a hrdinství, díky kterým můžeme doposud žít svobodní a v míru. Pietní akt byl zakončen krátkou modlitbou. Chtěl bych tímto
vojákům z bučovického praporu, slavkovským
dobrovolným hasičům ve svátečních uniformách i skautům ve stejnokrojích, kteří společně stáli během celé vzpomínkové akce
čestnou stráž, upřímně poděkovat. Po skončení
pietního aktu v zámeckém parku se část přítomných přesunula na městský hřbitov uctít
památku místních obyvatel, kteří nástrahy
druhé světové války nepřežili, padli v bojích
za naši svobodu či se nevrátili z koncentračních táborů. Jejich jména jsou navždy vyryta
na pamětní desce umístěné na zdi hned u hlavního vchodu.

Společenské centrum Bonaparte
Ve druhé části dnešního článku bych se chtěl
věnovat dvěma tématům, jimiž se mimo celé
řady jiných zabývalo Zastupitelstvo města
Slavkova u Brna na svém 10. mimořádném zasedání dne 6. května. V prvním případě to bylo
dokončení schvalovacího procesu ve věci nabytí Společenského centra Bonaparte do výlučného vlastnictví města Slavkova u Brna,
jelikož po předchozím rozhodnutí zastupitelstva ze dne 18. března o koupi ideální ½ nemovitosti celého komplexu od obchodní
společnosti Prelax bylo schváleno i potřebné
financování koupě nemovitosti formou bankovního úvěru za částku 8 884 144 Kč a vypořádání závazku formou dalšího bankovního
úvěru ve výši 3 615 856 Kč. Součástí celé obchodní transakce je též odkoupení veškerého
mobiliáře za smluvní cenu 535 260 Kč. V současné době probíhá ze strany příslušných pracovníků Městského úřadu Slavkov u Brna
příprava všech právních dokumentů, po jejichž
podpisu bude možné zahájit proces fyzického
převzetí celé nemovitosti včetně jeho vnitřního
vybavení do vlastnictví města.

Dotace a granty organizacím,
spolkům a sdružením
Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání taktéž rozhodlo o rozdělení finančních
prostředků z „hazardu“ (odvodů z loterijních
a sázkových her) na podporu veřejně prospěšných účelů (v oblasti kultury, sportu, zdravotnictví, sociálních věcí apod.), které dle
schválených pravidel mohou být poskytnuty
občanským sdružením, obecně prospěšným
společnostem, církevním a náboženským společnostem nebo jiným fyzickým či právnickým
osobám, které realizují svůj projekt na území

města Slavkova u Brna. Na základě výzvy v letošním roce bylo podáno celkem 30 žádostí
o finanční podporu. Rozdělení zdrojů tohoto
fondu je velmi složité, proto jsme se snažili při
posuzování jednotlivých žádostí zohlednit
především dva faktory, a to použití finančních
prostředků na údržbu, opravu a obnovu, resp.
na nové pořízení majetku a zařízení sloužící
k činnosti dané organizace, a použití finančních prostředků na podporu nadregionálních,
národních či mezinárodních aktivit a prezentací. Celkem bylo vyhověno 20 žádostem.
Z celkové rozpočtované částky 1 000 000 Kč
bylo uvolněno 900 000 Kč (90 %). Zbývající
částka ve výši 100 000 Kč (10 %) byla prozatím ponechána v rozpočtu města jako rezerva
pro případné vypořádání mimořádných žádostí
v průběhu roku 2013.

Výjezdní zasedání Rady JmK
Ve čtvrtek 16. května se ve Slavkově u Brna
uskutečnilo výjezdní zasedání Rady Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem JmK
JUDr. Michalem Haškem, kterého se jako
hosté zúčastnili i starostové měst Slavkov
u Brna (Ing. Ivan Charvát), Bučovice (MUDr.
Radovan Válek) a Vyškov (Ing. Karel Goldemund), dále ředitel Policie ČR pro Jihomoravský kraj plk. Ing. Leoš Tržil, vedoucí Policie
ČR – Územního odboru Vyškov a Blansko plk.
Ing. Jiří Dokoupil a ředitel HZS JMK – Územního odboru Vyškov plk. Ing. Petr Mareš. Pro
nás jako zástupce samospráv to byla jedinečná
příležitost seznámit vedení JmK se situací
nejen v našich městech, ale i ve spádových oblastech (Slavkovsko, Bučovicko a Vyškovsko),
požádat o pomoc či podporu zásadních rozvojových projektů (v oblastech dopravních staveb, sociálních služeb, školství, turistického
ruchu, dotační politiky, apod.). Diskuse se
vedla též o jednotlivých složkách integrovaného záchranného systému (Rychlá záchranná
služba JmK, Hasičský záchranný sbor JmK,
Policie ČR). Po zasedání krajští radní navštívili
nový Slavkovský pivovar. Poté část delegace
ještě navštívila Integrovanou střední školu ve
Slavkově u Brna a poté Nemocnici ve Vyškově, které jsou příspěvkovými organizacemi
JmK. Vše se odehrávalo za velké pozornosti
médií, televize i tisku.

Valné hromady
V závěru měsíce května se již pravidelně
konají valné hromady společností, v nichž má
město Slavkov majetkový podíl či je vázáno
jinou formou členství. Dne 21. května se na
slavkovském zámku konala valná hromada
obecně prospěšné společnosti Mohyla míru –
Austerlitz, která sdružuje města a obce na
území Slavkovského bojiště a další fyzické či
právnické osoby z daného regionu. Zde se
hodnotila nejen činnost tohoto sdružení za
uplynulý kalendářní rok, ale i plán činnosti na
rok 2013. Hlavním posláním této společnosti
je propagace tohoto významného historického
území a událostí, které se zde v roce 1805 odehrály.
Ve stejný den se uskutečnila ve Vyškově
valná hromada obchodní společnosti Respono
Vyškov, a. s., kterou v roce 1993 založily
města a obce okresu Vyškov, které jsou doposud jejími jedinými vlastníky. Majetkový podíl
města Slavkova u Brna činí 13 %. Tato společ-

nost nejen pro své akcionáře, ale i pro další
obce, města či jiné subjekty provozuje svoz
a likvidaci komunálního odpadu, jeho separaci, provozuje sběrné dvory a v současné
době se též intenzivně věnuje záměru výstavby bioplynové stanice, ve které se v budoucnu
bude
likvidovat
biologicky
rozložitelný odpad a odpad z gastronomických
zařízení (domácích i komerčních kuchyní a jídelen).
Dne 24. května se pak ve Vyškově konala
valná hromada Vodovodů a kanalizací Vyškov,
a. s., které mají podobnou vlastnickou strukturu jako výše uvedené Respono. Majetkový
podíl města Slavkova u Brna činí 8 %. Tato
společnost vlastní a provozuje ve většině měst
a obcí okresu Vyškov vodohospodářskou infrastrukturu (vodovody, vodojemy, prameniště, kanalizace, ČOV), kterou díky
významným dotacím z EU obnovuje a rozšiřuje, což výrazně přispívá ke zvýšení kvality
vody a dalších služeb. Město Slavkov u Brna
má v obou obchodních společnostech své zástupce, na které se můžete obracet se svými
podněty či připomínkami. Bližší informace
k oběma valným hromadám vám poskytnou
právě tito zástupci formou svých písemných
zpráv již v příštím čísle SZ.

Z minulého čísla SZ
V minulém čísle jsme vás krátce informovali
o investicích, které jsou mimo jiného častým
předmětem zájmu vás občanů. V prvním případě se jedná o výstavbu obchodního centra
SPAR v areálu bývalého cukrovaru. Zde
musím připomenout, že se jedná o čistě privátní investici, na kterou město nemá žádný
vliv. Vše je plně v rozhodovací moci vlastníků
této zahraniční firmy. Důvodem opětovného
zdržení již započaté výstavby je změna osob
ve vedení společnosti. Ve druhém případě se
jedná o reklamační opravu zámeckého vodního
příkopu, jehož vady měly být odstraněny do
konce dubna. Bohužel se tento smluvní termín
vlastní realizace prodloužil z důvodu potřeby
zajištění vyjádření zástupců orgánů památkové
péče k navrženým materiálům (cihlové zdivo).
V žádném případě se nejedná o liknavost či
benevolenci pracovníků městského úřadu dohlížejících nad termíny či povinnostmi dodavatelské firmy.

Závěr
Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte
pozvat vás na akce, které se budou v nejbližších dnech ve Slavkově u Brna konat. Jedná se
o již tradiční Dny Slavkova, Svatourbanské
hody či festivalovou přehlídku Folk a country
na zámku nebo premiérově uměleckou přehlídku skupin, souborů a spolků z rakouského
partnerského města Horn či 5. mezinárodní setkání Slavkovů, kterými naše město ožije ve
dnech 31. 5. až 2. 6. Celý víkend vyvrcholí
slavnostním koncertem v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae.
Dovolte mi pozvat vás též k návštěvě Napoleonské expozice, která po několika málo dnech
zkušebního provozu zahájí slavnostně svůj
plný provoz v sobotu 1. června právě při Dnech
Slavkova (informace o celém programu získáte
na straně15 tohoto čísla SZ). Přeji vám příjemný a klidný červen.
Ing. Ivan Charvát, starosta města
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

56. řádná schůze RM – 24. 4. 2013
1. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřních věcí za rok 2012.
2. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru živnostenský úřad za rok 2012.
3. RM ukládá FO předložit RM rozbory hospodaření
města za I. čtvrtletí roku 2013 opětovně v doplněném
znění.
4. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření VHČ
za I. čtvrtletí roku 2013 v předloženém znění.
5. RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová
opatření RO č. 8 Veřejné osvětlení a městský rozhlas a č. 9.
Oprava komunikace – ulice U Mlýna. RM současně schvaluje přijetí daru od společnosti DESTILA, s. r. o., ve výši
60 000 Kč na opravu komunikace – ulice U Mlýna.
6. RM schvaluje výsledek výběrového řízení na poskytovatele úvěru na rekonstrukci WC na ZS-A a uzavření
smlouvy o úvěru mezi ZS-A a Komerční bankou. RM dále
doporučuje ZM schválit uzavření předložené smlouvy o ručení s Komerční bankou
7. RM bere na vědomí informaci o znovuotevření Informačního centra.
8. RM schvaluje cenu vstupného na hodovou zábavu
dne 1. 6. 2013 ve výši 100 Kč.
9. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji částí pozemků parc.č.230 a 223, oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře 13 m2 z vlastnictví města do vlastnictví Ing. arch. Hanuše Hudce a pana Jana Hudce za celkovou kupní cenu 19 500 Kč. Kupní cenu a náklady spojené
s prodejem uhradí kupující před podpisem smlouvy.
10. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části
pozemku parc. č. 2056/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 11,2 m2 z vlastnictví města.
11. RM ukládá IR předložit RM studii zástavby celé lokality Čelakovského-jih.
12. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna parc. č. 2822
v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Viléma Havelky, Ivety Babirádové, Michala Havelky a Jiřiny
Chromé k umístění STL plynové přípojky LPE 32 mm pro
bytový dům na parc. č. 2848/1 v k.ú. Slavkov u Brna.
13. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést

stavbu se společností Devro, s.r.o., na akci Autobusová zastávka Cutisin na ulici Bučovická.
14. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku Města Slavkov u Brna parc. č. 2213/1
v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka
Mgr. Milana Holoubka k umístění plynovodní přípojky ke
stavbě Rekonstrukce RD ve Slavkově u Brna, Smetanova 935.
15. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene s JMP Net, s.r.o., na pozemcích parc. č. 2927/46
a 2928/9 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem STL plynovodní přípojka pro rodinný dům Topolová č. 1559).
16. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu
části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda o výměře cca 80
m2 (zahrádka č. 70) s Danou a Vladimírem Hanákovými
s ročním nájemným ve výši 112 Kč a o pronájmu části pozemku parc. č. 2690/1 orná půda o výměře cca 80 m2 (zahrádka č. 2) s paní Janou Hoškovou ročním nájemným ve
výši 112 Kč.
17. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 9. 7. 2012 o pronájmu pozemků k zemědělskému obhospodařování s panem Zdeňkem Doupovcem.
18. RM schvaluje pronájem pozemků p. č. 5278, 5235/1,
5237, 5277/1, 5329 (část), 5439, 5330 (část), 5466, 5438
(část), 5436, vše ostatní plocha – zeleň v k.ú. Slavkov
u Brna, o celkové výměře 5,32 ha, Ing. Stanislavu Drápalovi
k zemědělským účelům s podmínkou zachování, péče a obnovy travních porostů, s roční výpovědní lhůtou a ročním
nájemným ve výši 2660 Kč.
19. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu s paní Růženou Možnou za podmínky úhrady dlužného nájemného ve výši 88 584 Kč před podpisem
nájemní smlouvy a uvolnění stávajícího bytu. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a nájemné stanoveno dle platné cenové mapy. RM dále schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu s paní Janou
Štěrbovou za podmínky úhrady dlužné částky ve výši
1469 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
1 rok a nájemné stanoveno dle platné cenové mapy.
20. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 209 ve II. NP administrativní budovy Ko-

láčkovo nám. 727 s Mgr. Martinou Leitnerovou za nájemné
ve výši 1000 Kč m2/rok.
21. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 208 ve II. NP administrativní budovy Koláčkovo nám. 727 se společností HAVE reality s.r.o., za
nájemné ve výši 1000 Kč/m2/rok za účelem provozování
služeb realitní kanceláře.
22. RM odkládá nabídku společnosti ČEZ Energo, s.r.o.
23. RM odkládá předloženou zprávu ve věci tržního řádu
a zve právníka města k projednání zprávy přímo na schůzi
RM.
24. RM souhlasí s vizuálním vzhledem tabule partnerských měst v předloženém znění ve verzi bez šipek a s užitím zkratek států (A, RUS, F, PL, HR, NL) a se zněním města
Možajsk psaném latinkou.
25. RM bere na vědomí Zasedání komise pro zahraniční
vztahy 2/2013 a jmenuje sl. Barbaru Hrbáčkovou členkou
komise pro zahraniční vztahy. RM současně žádá komisi
pro zahraniční vztahy o předložení seznamu organizací ze
Slavkova u Brna a z partnerských měst, které spolupracují
v rámci těchto partnerských vztahů.
26. RM bere na vědomí návštěvnost expozice a stav budovy židovské školy.
27. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů se ZS-A.
28. RM schvaluje jako nejvhodnější nabídku na Úvěr na
úhradu podílu na rekonstrukci a stavebních úpravách SC
Bonaparte - Nabídku č. 1: Česká spořitelna, jejíž nabídková
cena byla stanovena na 270 442 Kč a doporučuje ZM
schválit přijetí bankovního úvěru od České spořitelny s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + odchylka a zajištění úvěru
blankosměnkou bez avalu.
29. RM odkládá zprávu Hodnocení stavu movitého majetku SC Bonaparte a jeho směna s pozemky města.
30. RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce exponátů
– p. Štěpánek a Dohody o úhradě půjčovného k této
smlouvě v předloženém znění.
Usnesení z rady a zastupitelstva
města zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

10. mimořádné zasedání ZM – 6. 5. 2013
1. ZM schvaluje přijetí bankovního úvěru od České spořitelny, a. s., ve výši 12 500 000 Kč, s dobou splácení na 15
let, s úrokovou sazbou 3M PRIBOR + odchylka a jeho zajištění blankosměnkou bez avalu.
2. ZM schvaluje přijetí bankovního úvěru od České spořitelny, a. s., ve výši 3 615 856 Kč, s úrokovou sazbou 3M PRIBOR+odchylka a zajištění úvěru blankosměnkou bez avalu.
3. ZM schvaluje nabytí veškerého movitého majetku do
výše 535 260,00 Kč.
4. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o ručení k úvěru na
generální rekonstrukci WC na ZS-A v předloženém znění.
5. ZM bere na vědomí informaci o zajištění financování
VO+MR.
6. ZM schvaluje rozpočtová opatření: č. 7 – Postupná obnova zámku, č. 8 – Rekonstrukce veřejného osvětlení
a městského rozhlasu ve výši 1 485 000 Kč, č. 9 – Oprava
místní komunikace ulice U Mlýna, č. 10 – ZS-A – předzámčí
-– nájem.
7. ZM schvaluje návrh darovací smlouvy se společností
ATAG Private & Corporate Services Ltd. na zajištění financování projektu na opravu chodníku kolem farního kostela
a na dokončení dětského hřiště MŠ Zvídálek.
8. ZM schvaluje prodej bytu č. 1156/8 na poz. p.č. 2832/1
a 2833/1 a souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu a uvedených zastavěných pozemcích, za kupní cenu 921 300 Kč.
9. ZM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1. ke
smlouvě o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury
se společností KALÁB – stavební firma, spol. s r.o., za předpokladu schváleného financování.
10. ZM schvaluje uzavření předloženého návrhu smlouvy

o výstavbě a budoucím majetkoprávním vypořádání na vybudování pěti parkovacích stání se Společenstvím vlastníků
jednotek domu čp. 1127.
11. ZM dává souhlas k požádání a přijetí státní dotace
ministerstva kultury z Programu regenerace MPR a MPZ
pro rok 2013 ve výši 725 000 Kč a k poskytnutí částky z rozpočtu města ve výši 220 000 Kč jako povinného podílu
Města Slavkova u Brna, k dotaci vlastníku uvedených nemovitostí – Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, v následném rozdělení. Na opravu střechy kostela sv. Jana
Křtitele ve výši 83 635 Kč a opravu střechy špitálu u kostela
sv Jana Křtitele ve výši 136 365 Kč.
12. ZM schvaluje návrh smlouvy o sdružení mezi Městem
Slavkov u Brna a Honebním společenstvem Křenovice za
účelem údržby a péče o biocentrum „Spravedlnost“ v k. ú.
Slavkov u Brna.
13. ZM schvaluje uzavření darovací smlouvy o převodu
pozemku parc. č. 3776/6 o výměře 231 m2 a pozemku
parc. č. 2817/6 o výměře 53 m2 z vlastnictví ČR – ŘSD do
vlastnictví města.
14. ZM schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 230
a 223, oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o celkové
výměře 13 m2 z vlastnictví města do vlastnictví Ing. arch.
Hanuše Hudce a pana Jana Hudce za kupní cenu 375 Kč/m2.
Kupní cenu a náklady spojené s prodejem uhradí kupující
před podpisem smlouvy.
15. ZM bere na vědomí zprávu o stavu polních cest.
16. ZM bere na vědomí informaci ve věci nájemného.
17. ZM bere na vědomí informaci o stavu příprav Dnů
Slavkova a Setkání Slavkovů.
18. ZM schvaluje poskytnutí příspěvku na podporu čin-

nosti organizace pracující s mládeží pro SK Slavkov u Brna
ve výši 82 000 Kč.
19. ZM ukládá RM předložit informaci o řešení záležitosti
uvedené v materiálu zaslaném společností AusterlitzPro týkající se expozice v konírnách zámku
20. ZM bere zprávu Žádosti o podporu dle Pravidel pro dotace a granty z odvodů z loterií a jiných podobných sázkových
her na vědomí a schvaluje poskytnutí grantů dle návrhu.

35. mimořádná schůze RM
– 17. 4. 2013
1. RM schvaluje uzavření Smluv o výpůjčce exponátů
v předloženém znění.
2. RM vrací ZS-A předloženou smlouvu o výpůjčce s SKR
stav, s.r.o. s konstatováním, že její uzavření nepodléhá
schválení zřizovatele.
3. RM nesouhlasí z hlediska ochrany místních záležitostí
s vydáním povolení Ministerstva financí k provozování loterie
a jiné podobné hry podle § 21) loterního zákona na adrese
Herna Fair Play, Palackého n. 77, 684 01 Slavkov u Brna.

36. mimořádná schůze RM
– 24. 4. 2013
1. RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce – Museumsverein Europa 1800 v předloženém znění a ukládá ZS-A průběžně kontrolovat a porovnávat úplnost zapůjčených
exponátů dle zadávacích podmínek a předložit RM aktuální
stav dodaných exponátů v termínech 30. 4., 6. 5. a 9. 5. 2013.
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57. řádná schůze RM – 9. 5. 2013
1. RM vydává nařízení města – Tržní řád v předloženém
znění.
2. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
města za I. čtvrtletí 2013 v předloženém znění.
3. RM bere na vědomí předložené doplnění zprávy Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2013 ohledně pohledávek VHČ.
4. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření
č. 11 – Přijetí dotace – sociálně-právní ochrana dětí.
5. RM ukládá BTH předložit na nejbližší schůzi RM informace k provozu kotelny na sídl. ZH: ceny tepla, výnosy a náklady v členění dle jednotlivých položek, počet odběrných
míst, počet odběratelských subjektů, počet domácností využívajících teplo z kotelny na sídlišti ZH.
6. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 3,
Úzká 643, Slavkov u Brna, o velikosti 2 + 1. Nájemné bude
stanoveno v souladu s cenovou mapou a nájemní smlouva
uzavřena na dobu určitou 1 rok.
7. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6,
Palackého nám. 123, Slavkov u Brna za podmínky úhrady
dlužného nájemného ve výši 29 429 Kč. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné je stanoveno dle cenové mapy ve výši 55,50 Kč/m2. RM dále schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna, za podmínky úhrady dlužného nájemného
ve výši 104 202 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 1 rok a nájemné je stanoveno dle cenové
mapy ve výši 60 Kč/m2.
8. RM bere na vědomí předloženou zprávu o volných nebytových prostorách ve městě Slavkov u Brna.
9. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor v suterénu budovy polikliniky, Tyršova
č. p. 324, Slavkov u Brna, o výměře 17 m2, s Rodinnou pohodou, o. s. Smlouva na pronájem nebytových prostor bude
uzavřena na dobu neurčitou, nájemné stanoveno ve výši
900 Kč/m2/rok a účelem nájmu bude provozování Centra
denních služeb. RM současně schvaluje uzavření nájemní
smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy
polikliniky, Malinovského 288, Slavkov u Brna, o výměře
21,60 m2, se společností FINREKA, s.r.o. Smlouva na pronájem nebytových prostor bude uzavřena na dobu neurčitou,
nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok a účelem nájmu
bude poradenství a prodej potravinových doplňků.
10. RM souhlasí s umístěním místa poskytování služeb
společnosti MUDr. Jaroslava Kubínová s.r.o., Malinovského
288, 684 01 Slavkov u Brna a souhlasí s uzavřením dodatku

37. mimořádná schůze RM
– 2. 5. 2013
1. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření
č. 10 – ZS-A – předzámčí – nájem.
2. RM doporučuje ZM schválit nabytí veškerého movitého majetku do výše 535 260 Kč a vzájemné započtení
pohledávek za movitý majetek a pozemky města Slavkov
u Brna se společností PRELAX, spol. s r. o.

č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 4 /288 ze
dne 11.11.2010, kterým do práv a povinností původního
nájemce MUDr. Jaroslavy Kubínové vstoupí její nástupce
MUDr. Jaroslava Kubínová s.r.o.
11. RM neschvaluje poskytnutí slevy z nájemného nájemcům bytů v domě Litavská č.p. 1496, Slavkov u Brna,
684 01.
12. RM neschvaluje prodloužení doby zapůjčení bytu č. 2
na ulici Fügnerova 109, Slavkov u Brna, panu Stanislavu
Čermákovi.
13. RM doporučuje ZM ke schválení názvy ulic ve Slavkově u Brna takto: propojení ulice Jiráskova a Tyršova: Na
Vyhlídce, kolmé připojení na předchozí ulici (Natmal Real,
s.r.o.): Větrná, lokalita Zelnice: Zelnice II, Zelnice III.
14. RM ukládá IR předložit zprávu k pozemkům v prodloužení ulice Čelakovského – jih v k.ú. Slavkov u Brna k vyjádření komisi pro rozvoj města.
15. RM odkládá zprávu ve věci žádosti o pronájem pozemku v lokalitě Křenovická.
16. RM doporučuje ZM dát souhlas ke směně části pozemku parc. č. 4353 orná půda o výměře 244 m2 z vlastnictví města za pozemek parc. č. 3771/62 ostatní plocha
o výměře 244 m2 z vlastnictví Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna. Náklady spojené se směnou (geometrický plán
na oddělení směňované části pozemku č. 4353, správní
poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město.
17. RM ukládá funkcionářům města projednat se společností Mirror Development s.r.o., podmínky prodeje pozemku
ve vlastnictví města parc. č. 347/9 v k.ú. Slavkov u Brna.
18. RM ukládá projednat se společností Areál Matuštík,
s.r.o., možnost směny části pozemku parc. č. 2639/4 za část
pozemku parc. č. 2643.
19. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene s JMP Net, s.r.o., na pozemcích parc. č. 929 a 3768
v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „STL plynovodní
přípojka pro rodinný dům č. p. 100 v obci Slavkov u Brna“)
v předloženém znění.
20. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E. ON
Distribuce, a.s., na pozemcích parc. č. 3583/2 a 4153 v k. ú.

Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slavkov - kabel NN pí
Křížová, p. Šimonek, p. Pilát“) v předloženém znění.
21. RM bere na vědomí připomínky veřejnosti k návrhu
ÚP Slavkov u Brna.
22. RM bere na vědomí zprávu k festivalu Concentus
Moraviae 2013.
23. RM bere na vědomí informaci o stavu a úplnosti vypůjčených exponátů pro napoleonskou expozici.
24. RM doporučuje ZS-A žádat o zapůjčení ozvučení na
každou akci samostatně s ohledem na typ akce a konkrétní podmínky.
25. RM bere na vědomí návrh organizačního zajištění
a parkování ke koncertu Deep Purple 4. 8. 2013 v zámeckém parku a žádá ředitele o předložení průběžné informace na první schůzi RM v měsíci červenci. RM dále
pověřuje ředitele ZS-A komplexním organizačním zajištěním koncertu Deep Purple včetně zabezpečení dopravního
režimu, parkování a bezpečnosti ve městě.
26. RM schvaluje předložený ceník pronájmů pro školní
rok 2013/2014 na ZŠ Komenského nám.
27. RM schvaluje navýšení čerpání rezervního fondu ZŠ
Komenského nám. – navýšení položky Použití RF – dar
r. 2012 vybavení knihovny v příjmové i výdajové části
o 7000 Kč.
28. RM schvaluje předložený odpisový plán ZŠ Tyršova
pro rok 2013.
29. RM odkládá zprávu Ceník služeb ZŠ Tyršova a žádá
o její doplnění.
30. RM souhlasí s tím, aby ZŠ Tyršova přijala finanční
dar ve výši 23 340 Kč od Klubu přátel školy při ZŠ Tyršova
na nákup učebnic.
31. RM uděluje výjimku z počtu dětí na logopedickou
třídu Sluníčka v MŠ Zvídálek na školní rok 2013/2014.
32. RM souhlasí se zapůjčením podia k zabezpečení akce
dle žádosti ředitele Krajského vojenského velitelství Brno.
33. RM ukládá řediteli TSMS a vedoucímu odboru IR zajistit možnost dočasného parkování na současné ploše
sousedící s jižní částí městského hřbitova a úpravu vchodu
v jižní části městského hřbitova pro vstup pěších v termínu
do 31. 7. 2013.

Město Horn na Dnech Slavkova
Okresní město Horn leží v oblasti Waldviertel
v Dolním Rakousku, přibližně 80 km severozápadním směrem od Vídně. Na rozloze 39,23
km2 žije 6550 obyvatel převážně v produktivním věku. K nejvýznamnějším hospodářským
odvětvím města patří obchod a finančnictví.
Partnerská smlouva mezi městem Horna
a Slavkov u Brna byla podepsána v roce 1999.
Podpisu smlouvy předcházela týdenní výstava
obcí slavkovského regionu v Českém centru ve
Vídni, která byla následně přesunuta do muzea
v Hornu, kde ji bylo možné po omezenou dobu

zhlédnout. Od roku 1999 docházelo k živým
vzájemným návštěvám žáků škol, návštěvám
zájmových spolků, přátelským sportovním
utkáním a výměnám zkušeností samospráv
obou měst.
V letošním roce, díky podpoře Evropské unie
– Evropského fondu pro regionální rozvoj, můžeme na předchozí přeshraniční spolupráci
s Hornem navázat a společně oslavit Dny Slavkova a Svatourbanské hody.
Přejeme vám příjemnou zábavu.
Město Slavkov u Brna

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Rada města Slavkov u Brna na své schůzi
konané dne 9. 5. 2013 schválila nové nařízení
města č. 1/2013, kterým se vydává Tržní řád.
Hlavním smyslem této nové právní úpravy je
zakázat na celém území města Slavkov
u Brna podomní a pochůzkový prodej.
Podomním prodejem se přitom rozumí takové obchodní praktiky, při kterých je nabízeno
zboží či služby v objektech určených k bydlení
bez předchozí objednávky dům od domu.
V praxi se nejčastěji jedná o nabídky dodavatelů
energií. Pochůzkovým prodejem se pak rozumí
prodej realizovaný formou obchůzky, kdy prodejce vyhledává potencionální uživatele
z okruhu osob na veřejně přístupných místech.
Tato forma prodeje je často využívána pro na-

bídku služeb mobilních operátorů. Účelem tohoto předpisu je tedy zabránit takovým aktivitám prodejců, s nimiž jsou obecně spojovány
negativní společenské jevy, a ochránit tak občany města před agresivními praktikami podomních prodejců či obtěžováním nabídkami
zboží a služeb na veřejných prostranstvích. Důležité zároveň je, že stanovený zákaz se nedotýká těch aktivit, které jsou naopak z pohledu
občanů města žádoucí, jako např. veřejné sbírky
či ohlášené kominické služby. Případná porušení zákazu podomního a pochůzkového prodeje, za která může příslušný orgán (město,
městský úřad, Policie ČR či městská policie)
uložit jednotlivým prodejcům pokutu, mohou
občané ihned hlásit městské policii.

Tržní řád jako celek je v souladu se zákonem o živnostenském podnikání postaven na
tom, že na území města je možné nabízet
a prodávat zboží a poskytovat služby mimo
provozovnu pouze na místech a za podmínek
stanovených v tomto nařízení. Tržní řád se
však nevztahuje na tradiční akce a s nimi spojený prodej, jako je např. vánoční prodej ryb
a stromků, velikonoční prodej kraslic a pomlázek, výroční oslavy, slavnosti, sportovní
a kulturní akce.
Tržní řád města nabyl účinnosti dne 28. 5.
2013. V plném znění jej lze nalézt na webu
města v záložce radnice/právní předpisy města.
Mgr. Eva Doleželová,
právník odboru kancelář tajemníka
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Pozvánka na novou Napoleonskou expozici
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás
pozval na náš slavkovský zámek k prohlídce prostor, které ještě před dvěma lety byly ve zcela nevyhovujícím až havarijním stavu, a které nebylo
možné využívat vesměs k ničemu jinému, než ke
skladovaní nejrozmanitějších a často již nepotřebných či nevyužitelných věcí. Jedná se o budovy bývalých koníren a vozáren v jižní části
nádvoří včetně prostor pod nimi, které se díky
projektu „Stavební úpravy předzámčí zámku
Slavkov u Brna – Napoleonská expozice“ výrazně podpořeného dotacemi z Regionálního
operačního programu ROP II Jihovýchod 2.1. určenými na rozvoj infrastruktury pro cestovní
ruch proměnily v reprezentativní místnosti a výstavní či přednáškové sály s potřebným zázemím. Díky stavební rekonstrukci těchto
historicky významných prostor došlo k vytvoření
unikátního prostředí pro vybudování expozice,
která ve městě, s touto událostí neodmyslitelně
spjatým, chyběla, a která zcela jistě přispěje
k oživení cestovního ruchu a hospodářského
růstu nejen města, ale i celého regionu.
V těchto zajímavě členěných prostorách slavkovského zámku, který je od roku 1997 ve výlučném vlastnictví města Slavkova u Brna

a v roce 2008 byl prohlášen za národní kulturní
památku, se snoubí obnovené velmi cenné historické stavební prvky s prvky moderních technologií a mobiliářem současného designu. Jsou
zde umístěny originály i repliky celé škály historických vojenských předmětů ze začátku
19. století. Na televizních obrazovkách či velkoplošných panelech jsou promítány moderní audiovizuální technikou snímky a filmy
dokumentující část historie, která se vztahuje
k období napoleonských válek i k tomuto regionu a je významnou součástí evropských dějin.
Tímto projektem byla úspěšně dokončena další
etapa komplexní obnovy slavkovského městského zámku, jejímž cílem je nejen zachovat jedinečné architektonické dědictví našich předků,
ale i zpřístupnit a zatraktivnit spolu se zámeckým parkem pro veřejnost celý tento rozsáhlý
historický areál.
Město Slavkov u Brna, ve světě známé především pod názvem Austerlitz, se zapsalo do světových dějin bitvou tří císařů, která se odehrála
na nedalekém území Slavkovského bojiště 2.
prosince 1805. Zámek, město i region získaly
díky této náročné a nákladné investici novou
moderní expozici, která se zcela jistě stane stře-

dem zájmu turistů nejen z České republiky, ale
i celé Evropy a dalších částí světa, kteří k nám
přijíždějí za poznatky této významné historické
události. Díky ní se návštěvníci mohou přenést
do doby před více jak 200 lety a připomenout si
osudy těch, kteří zde bojovali v uniformách jednotlivých armád stejně jako těch, kteří z pozice
místního obyvatelstva byli pasivními, přesto
velmi postiženými, účastníky této válečné bitvy.
Přijďte navštívit zámeckou napoleonskou expozici. Těšíme se na vás.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Sběr tonerů a cartridgí
Naše město se zapojilo do ekologického programu na sběr použitých
laserových
tonerů
a inkoustových cartridgí z tiskáren. Sběrný box
společnosti Cart4Future Brno pro recyklaci je
umístěn u ostatních sběrných nádob v přízemí
Městského úřadu Slavkov u Brna, Palackého
nám. 260. Myslete ekologicky a přineste použité cartridge a tonery na náš úřad. Nevhazujte
je, prosím, do komunálního odpadu. Odevzdání
je zdarma.
Ing. S. Kubešová, odbor ŽP

Vyjádření k článku ve Vyškovském deníku:
„Jandora: Výstava je spíš na ostudu“
Ve čtvrtek 16. května byl ve Vyškovském deníku na první stránce uveřejněn článek s titulkem „Jandora: Výstava je spíš na ostudu“. Tento
titulek i úvodní část informací uvedených
v předmětném článku považujeme za velmi nekorektní, nepodložené a nepravdivé. Proto jsme
okamžitě odeslali do redakce dopis, kterým
jsme se proti zveřejněným údajům důrazně
ohradili. Celou záležitost budeme nadále s vedením redakce řešit, jelikož s titulkem i příslušnou částí obsahu předmětného článku zásadně
nesouhlasíme. Uvedený článek vyšel pouhých
14 dnů před dlouhodobě připravovanou zvláštní
příloha Vyškovského deníku věnovanou prezentaci města Slavkova u Brna, jejíž prioritní částí
má být upoutávkou na dokončený projekt „Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov u Brna
– Austerlitz – Napoleonská expozice“. Po přečtení uvedeného, velmi kontroverzního článku,

jsme stáli před rozhodnutím, zda je logické vynakládat finanční prostředky na prezentaci díla,
které by mělo být novým turistickým lákadlem
nejen města Slavkova u Brna i celého regionu
Slavkovského bojiště v deníku, který uvedenou
expozici již s předstihem označil „za spíše ostudnou“. Jsme přesvědčeni o tom, že město
Slavkov u Brna jako investor učinilo veškeré
kroky a rozhodnutí při vlastní přípravě i následné realizaci celého projektu v souladu se zákonem i velmi přísnými dotačními
podmínkami. Stavební práce i instalace vlastní
expozice byly velmi pozorně sledovány a konzultovány na pravidelných kontrolních dnech,
pracovních výborech i mnoha dalších zasedáních a jednáních. Celý realizační tým se věnoval
celé akci velmi odpovědně a intenzivně. Uvedené informace v předmětném článku jsou dle
našeho názoru zcela nekorektní a nepodložené

a k jeho uvedení byl použit titulek blízký spíše
bulvárním periodikům. Cílem seriózního regionálního deníku by mělo být objektivně informovat o dění v regionu, podpořit a zviditelnit
projekty, které by se měly stát cílem turistů, jejichž počet neustále díky ekonomickým možnostem klesá, a ne je neuváženě a neoprávněně
devalvovat mimo jiné prostřednictvím vyjádření
společnosti, která není v žádném právním
smluvním vztahu k uvedenému projektu.
Přes vše výše uvedené věřím, že i nadále
bude pokračovat doposud velice korektní vztah
ve věci vzájemné informovanosti mezi městem
Slavkov u Brna a Vyškovským deníkem, kterého jsem si vždy velmi vážil a považoval ho za
přínosný především pro čtenáře celého našeho
regionu. Věřím, že se celá záležitost se na stránkách tohoto periodika objektivně objasní.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Veverky na návštěvě ve školní družině
Na Den Země měli žáci docházející do
školní družiny speciální program. Navštívil nás
zoolog ze Slezského zemského muzea v Opavě
Mgr. Martin Gajdošík, Ph.D., s přednáškou
„Na návštěvě u veverek“. Kromě poutavého vyprávění o životě těchto milých zvířátek, jejich
zvycích, chování a potravě nám přiblížil, jak
můžeme sami veverkám pomáhat, ať už vyráběním krmítek, stavěním speciálních mostů
přes silnice, nebo v případě nálezu zraněného
zvířátka kontaktováním záchranné veverčí stanice Pinky. Přivezl nám ukázat sbírku okousaných šišek a oříšků rozlousknutých veverkami,
myšmi i ptáky, abychom viděli, jak se liší technika různých živočichů. Mohli jsme se podívat
na barevné varianty veverek a sáhnout si na
zimní a letní kožíšek veverky. Kromě toho jsme

si prohléhli, jak vypadá lebka veverky a viděli
jsme také zvířátka, se kterými bychom si mohli
veverku splést: plcha velkého, plcha lesního
a malého plcha lískového. Na závěr nám pan
zoolog ukázal jednu exotickou veverku, a to létající veverku poletuchu.
Na přednášce se však nemluvilo jen o veverkách. Protože pan zoolog Martin odchytil
v zimě samečka netopýra pestrého, Bublinu,
dovezl nám ho také ukázat. Mnozí z nás viděli
živého netopýra úplně poprvé. Ti, kteří vydrželi
až do úplného konce, si mohli zkusit nakrmit
Bublinu moučnými červy.
Akce zaujala jak nejmenší žáčky, které pobavily plyšové veverky a obrázky veverčích
lumpáren, tak starší děti, které už do vyprávění
přispěly vlastními dotazy a zážitky. Všichni

jsme se dozvěděli mnoho zajímavého z říše zvířat a těšíme se, že nás pan zoolog zase navštíví
s dalšími zvířátky.
Dana Andrlová, Hana Sokoltová

Přednáška o veverkách

Foto: archiv ŠD
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Slavkov na festivalu krajky na Pagu
I v letošním roce se Slavkov u Brna zúčastnil
Mezinárodního krajkářského festivalu v chorvatském partnerském městě Pag. Krajkářky
z jednotlivých chorvatských žup, Slovinska,
Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky zde představily různé typy krajek – od typické pašské šité čipky přes klasickou
paličkovanou krajku, uplatňovanou zejména na
tradičních součástech oděvů či na prostírání, až
po moderní paličkovanou krajku, kterou zde
prezentoval právě Slavkov. Z ohlasů jednotlivých krajkářek i návštěvníků bylo zřejmé, že
moderní krajka, která není pro tuto oblast typická, velmi zaujala. Naše krajkářky zde prezentovaly staleté stromy, které se nacházejí ve
slavkovském zámeckém parku, prostřednictvím kombinace fotografií v barvě sépiové kosti
od Hany Partykové, dotvořených jemnou paličkovanou krajkou. Návštěvníky rovněž zaujaly
autorské krajkové šperky a hedvábné šály
Aleny Holoubkové ze Zbýšova, zakončené
krajkovou aplikací. Na výstavě se dále podílely
krajkářky z Mohelnického spolku ručních řemesel a Vladimíra Zichová ze Slavkova u Brna.

Vozidla s oranžovým
výstražným světlem

Ukázky krajky

Foto: archiv

Slavkovské krajky zaujaly na tolik, že se objevily také v hlavních zprávách chorvatské televize hned první výstavní den.
Expozici Slavkova v rozšířené podobě bude
možné zhlédnout od 30. května v severním
křídle zámku, společně s rukodělnými výrobky
žen z polského Sławkówa.
Martina Tesáčková, Vladimíra Zichová

Výcvik strážníků

A

A

N

R

SL

Jízdu vozidel s oranžovým
TS
MES KÁ
výstražným světlem upravuje
POLICIE
§ 42 odst. 1 z. č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních koV
munikacích. Zde je uvedeno,
KO
B
V U
které povinnosti nemusí řidič
vozidla užívající výstražné světlo oranžové
barvy dodržovat. Např. se nemusí řídit světelnými, popř. i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami (např. jízda
v protisměru v jednosměrné ulici), dopravním
zařízením a zařízeními pro provozní informace.
Může ponechat u stojícího vozidla motor
v chodu, vjíždět na krajnici, omezovat plynulost provozu pomalou jízdou, otáčet se nebo
couvat na nepřehledných nebo jinak nebezpečných místech, stát ve druhé řadě, v protisměru,
vjíždět do obytné nebo pěší zóny atd. Toto je
jen výčet několika výjimek, se kterými se velice často můžeme setkat.
Tyto výjimky platí pouze v případě, jestliže
to vyžaduje pracovní činnost. Řidič takového
vozidla je povinen dbát zvýšené opatrnosti, aby
neohrozil bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích.
Petr Smejsík, velitel MP

Z důvodu častých útoků na strážníky městských policií začal pro slavkovské strážníky
pravidelný výcvik. Výcvik je zaměřen především na sebeobranu s následným spoutáním
agresora. Také se výcvikem zvyšuje fyzická
kondice a profesionalita strážníků. Zdokonaluje
se umění použití teleskopického obušku
nebo střelné zbraně.
Výcvik je prováděn
pod
„taktovkou“
pana Petra Hlaváče.
Pan Hlaváč je držitelem 6 DAN v izraelském způsobu boje
KRAV MAGA. Dále
je držitelem certifikátu LOCHAME
ZA IRA, který
opravňuje k výcviku
ozbrojených a bezpečnostních složek.
O tom, jaký donucovací prostředek
strážník použije, rozhoduje sám. Musí Výcvik strážníků

dosáhnout účelu sledovaného zákrokem. Přitom musí dbát, aby nezpůsobil při použití donucovacích prostředků osobě újmu zřejmě
nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího
protiprávního jednání.
Petr Smejsík, velitel MP

Foto: archiv

Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země
Nápěv této staré české písně nás napadl
ihned po ukončení návštěvy ZUŠ F. France,
na kterou nás pozvali členové učitelského
sboru spolu se žáky všech věkových skupin.
Ti se na této škole učí a někteří vynikají i ve
více oborech.
Připravili si pro nás opravdu velice krásnou, poučnou, ale i zábavnou podívanou.
Celé jejich vystoupení bylo v pohádkovém
duchu. Přišli za námi Bob a Bobek, Maková
panenka s motýlem Emanuelem, princezna,
klaunové a nechyběli i strašidelné čarodějnice. Děti se seznámily se spoustou hudebních nástrojů i žánrů. Předveden jim byl
klavír, flétny, hra na kytary, žesťové nástroje,
housle a rytmické nástroje. Nejen ty, ale

i tanec a zpěv provázely celý program. Vrcholem dopolední hodinky byl balet čarodějnic, při
kterém se nám všem tajil dech a vystoupení bubeníka „Pepina“ až z daleké Ameriky. Ten svou
rockovou skladbou vyprovokoval děti k tanci.
Celým program nás provázela úžasná moderátorka p.učitelka Kateřina Jiráková. Uměla
děti zaujmout veselým vyprávěním a podněcovala je ke spolupráci s muzikanty.
Bylo pro nás velkým potěšením strávit s nimi
dopolední čas a chtěli bychom tímto poděkovat
všem účinkujícím a celému učitelskému sboru
pod vedením p. ředitelky Jany Jelínkové. Jsou
velkou motivací pro naše předškoláky.
Návštěva dětí v ZUŠ

Foto: archiv MŠ

Ludmila Špánková, Jitka Krejčířová,
učitelky MŠ Zvídálek

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

8

Zazpívej, Slavíčku

Foto: archiv DDM
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Vítězové soutěže

Foto: archiv DDM

Pěvecká soutěž v Domě dětí a mládeže
Ve čtvrtek 2. května se uskutečnil v DDM již
XXV. ročník okrskové pěvecké soutěže ve
zpěvu lidových písní Zazpívej, slavíčku. Letos
se ho zúčastnilo celkem 43 dětí ze základních
škol od 1. do 9. ročníku. První tři v každé kategorii postupují do okresního kola, které proběhne ve středu 15. května v Bučovicích.

Blahopřejeme vítězům a děkujeme za účast
v soutěži všem zpěváčkům.
Výsledková listina

I. kategorie žáci 1.–3. tříd ZŠ – účast 18 dětí
1. Vykoukal Lukáš
2. Kováčová Karolína
3. Valová Sára
Čestné uznání
Klinkovská Kateřina

ZŠ Nížkovice
ZŠ Bošovice
ZŠ Otnice
ZŠ Tyršova

II. kategorie žáci 4.–5. tříd ZŠ – účast 10 dětí
1. Brabenec Jan
2. Vykoukal Matěj
3. Svoboda Adam

ZŠ Nížkovice
ZŠ Nížkovice
ZŠ Bošovice

III. kategorie žáci 6.–9. tříd ZŠ – účast 9 dětí
1. Bučková Michaela
2. Vostřelová Marie
3. Sloupová Melánie
Čestné uznání
Chladilová Zuzana
Tomášková Tereza

ZŠ Tyršova
ZŠ Tyršova
ZŠ Otnice
ZŠ Komenského
ZŠ Tyršova

IV. kategorie dueta 1.–9. tříd ZŠ – účast 6 dětí
1. Horáková Kateřina, Horák Jiří ZŠ Otnice
2. neuděleno
3. Vostřelová Marie, Tomášková Tereza
ZŠ Tyršova
DDM Slavkov

Diana Divácká, Barbora Hadincová, Katka Zemánková, Kristýna Slaninová, Nela Navrátilová
a Katka Brumlová
Foto: archiv školy

Gymnastická přípravka
V dubnu se děvčátka z gymnastické přípravky
při ZŠ Komenského zúčastnily tradičního závodu v Drnholci. V kategorii předškoláků zvítězila naše maličká naděje Kristýnka Slaninová
před děvčátky z MŠ Luleč a Hrušovany. Ostatní
děvčata již závodila v kategorii mladších žákyň,
přestože to pro některé z nich byl teprve první
závod v životě. Nejlépe si vedla Nela Navrátilová – 5. místo. Na 9. a 10. místě se umístily
Barbora Hadincová a Katka Zemánková, za nimi
na 19. místě Diana Divácká a na 24. místě Kateřina Brumlová. Soutěže se zúčastnilo celkem
102 závodnic a závodníků, což svědčí o vzrůstající oblibě tohoto závodu. Naše děvčátka
v silné konkurenci statečně bojovala a odnesla
si sympatické ceny. O dva týdny později potvrdila talent i bojovnost Kristýnka Slaninová
znovu v závodě „Šlapanický koniklec“, kde zvítězila. Všem našim holčičkám za jejich odvahu
a nadšení do cvičení děkujeme a gratulujeme!
Marie Fričová

Glitter Stars

Foto: archiv GS

Ladné pohyby, třpytivé kostýmy
Stovky tanečníků v juniorském věku to v neděli 5. května roztančily na parketu sportovní
haly Slavie v Praze. Až do pozdních večerních
hodin se zde konalo mistrovství České republiky soutěže Evropa 2 Taneční skupina roku
2013. Mezi stovkami tanečníků deseti tanečních stylů se představila i slavkovská skupina
Glitter Stars ze ZŠ Komenského, která se po ví-

tězství ve dvou předkolech probojovala až do
pražského finále. Po skvěle předvedené choreografii se dočkala vítězství i v samotném finále
v taneční disciplíně EDA Show Cheerleaders.
Toto mistrovství ČR má ale ještě bonus v podobě televizního záznamu, který se vysílal
v sobotu 18. 5. v 8.50 h na ČT4.
Mgr. Renáta Macharová

Provoz letního koupaliště ve Slavkově u Brna
V případě nepříznivého
počasí ZAVŘENO.
U permanentek po 15. hodině
1/2 vstupu.
Tel. koupaliště: 604 128 035

Předplatné – permanentky

Ceník vstupného na koupališti ve Slavkově u Brna v roce 2013
Otevřeno:
červen–srpen 9–21 hodin

Poãet Sleva
vstupÛ %
90
60
30
20
10

50
40
30
20
10

100 %
7200
4800
2400
1600
800

Dospûlí
MládeÏ
à 80 Kã
à 45 Kã
po slevû Kã tj. 1 vstup 100 % po slevû Kã tj. 1 vstup
3600
40
4050
2025
23
2880
48
2700
1620
27
1680
56
1350
945
32
1280
64
900
720
36
720
72
450
405
41

Obyčejné
Základní
vstupné
(celodenní)
Dospělí
80 Kč
Mládež do 18 let, důchodci 45 Kč
Děti předšk. věku
20 Kč
škola – organizovaně
30 Kč
Děti do dvou let zdarma

po 15. h po 19. h
50 Kč 30 Kč
40 Kč 20 Kč
5 Kč 0 Kč
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www.zamek-slavkov.cz

Z Á M E K S L AV K O V – A U S T E R L I T Z
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204; info@zamek-slavkov.cz

Slavkovské koncerty Concentus Moraviae
Srdečně zveme všechny příznivce kvalitní
hudby na dva špičkové koncerty, které se tradičně uskuteční v měsíci červnu na zámku
Slavkov – Austerlitz v rámci XVIII. ročníku
mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae. Téma letošního festivalu „Italské slunce slibuje představit díla italských a Itálií významně ovlivněných skladatelů
17. a 18. století.
První koncert proběhne v neděli 2. června
v 19.30 hodin v Historickém sále zámku. Pro-

gram „Neapolské příběhy“ posluchače seznámí
s Neapolí prostřednictvím vokální hudby datované od šestnáctého století do současnosti.
Koncert všechny přítomné společně s temperamentním souborem Accordone, který doprovodí nezaměnitelný zpěv Marca Beasleyho,
přenese do samého srdce Itálie.
Druhý koncert se uskuteční taktéž v neděli
23. června od 19.30 hodin. V honosném prostředí Historického sálu se posluchačům představí francouzský soubor Café Zimmermann.

Na tomto koncertě zazní skladby od benátského kněze Antonia Vivaldiho, jehož hudba do
krásných barokních prostor slavkovského
zámku bezpochyby patří.
Vstupenky na oba koncerty je možné zakoupit na pokladně zámku se slevou 50 Kč do 31.
5. 2013, po tomto datu budou standardní vstupenky nabízeny za plnou cenu tj. 250 Kč. Více
informací o předprodeji vstupenek na tel. čísle:
544 227 548.
Hana Partyková, ZS-A

Fotoobrazy Aleny Šindarové
Zámek Slavkov – Austerlitz si pro své návštěvníky na měsíc červen připravil výstavu abstraktních fotografií Aleny Šindarové s poezií
Zdeňka Janase s názvem Mezi nebem
a zemí, která započne ve čtvrtek 6. června
v prostorách galerie v přízemí slavkovského
zámku.
Fotoobrazy Aleny Šindarové jsou někdy
mylně považovány za malbu či grafiku.
Autorka však dokáže vidět objektivem fotoaparátu, co na první pohled zůstává lidem utajeno – nádhernou skladbu struktury povrchu
nejrůznějších materiálů, hru světla a stínů,

skryté tajemné symboly, a to v těch nejobyčejnějších a nejnezajímavějších předmětech každodenní potřeby. Nutno podotknout, že pro
konečnou podobu fotografií nepoužívá žádné
efekty Photoshopu. PC používá pouze pro
úpravu velkého formátu a signování.
S touto tvorbou se malířka a fotografka
Alena Šindarová poprvé představila v roce
2010, v rodném městě Ždánicích, samostatně
vystavovala v Galerii Vednevnoci v Hodoníně,
v brněnské Galerii Žlutý kopec, ve Vzdělávacím centru Na Karmeli v Mladé Boleslavi
a díky Czech Center Muzeum Houston našly

Expozice Napoleon –
Austerlitz slavnostně
otevírá

Poznejte víc: Top cíle Rosenburg a Slavkov

Nově realizovaná expozice Napoleon – Austerlitz, umístěná v rekonstruovaných zámeckých konírnách, slavnostně zahajuje provoz
v sobotu dne 1. června na Dny Slavkova.
Navštivte rozsáhlou multimediální výstavu
věnovanou napoleonským válkám a bitvě
u Slavkova. Dozvíte se mnoho zajímavostí
z historie, zhlédnete projekci, v níž se vžijete
do situace vojáka počátku 19. století, a v neposlední řadě si vyzkoušíte, jak se zacházelo s dobovou puškou či šavlí. Srdečně všechny zveme!
Mgr. Radek Žák, ZS-A

Renesanční zámek Rosenburg se nachází
v Rakousku nedaleko hranic s Českou republikou. Obyvatelům Slavkova u Brna je dobře
znám díky projektu spolupráce, který probíhá
se Zámkem Slavkov - Austerlitz již třetím
rokem. Nový projekt navazující na prvotní a již
ukončený, nese název Poznejte víc: Top cíle
Rosenburg a Slavkov – Austerlitz. Náplní tohoto projektu je přenesení aktivit z jednoho
zámku na zámek partnera.
Návštěvníci Zámku Slavkov – Austelritz se
tak mohou těšit na ukázky renesančního sokolnictví, které je jedním z největších lákadel
při návštěvě zámku Rosenburg. Výcvik
a ukázky letu dravých ptáků předvedou sokol-

její fotoobrazy cestu i do soukromých sbírek
v USA.
Přijměte pozvání, poněkud netradičně, na
zakončenou výstavy, která proběhne v sobotu
6. července 2013 od 15 hodin. Slavnostní zakončenou příjemně doplní hudební vystoupení
Hudců z Kyjova a verše, které přednese oblíbený herec Josef Somr.
Srdečně Vás tímto zveme na nádhernou výstavu plnou veršů a fantazie, která bude k vidění od 6. 6.–7. 7. 2013 souběžně s provozem
zámku.
Hana Partyková, ZS-A

níci v sobotu 1. června v zámeckém parku ve
Slavkově u Brna hned dvakrát za den, v 11
a v 15 hodin.
O týden později, v sobotu 8. června 2013,
bude zámek Rosenburg hostit napoleonskou
armádu ze Slavkova. V jeho areálu se představí vojáci v historických uniformách, rozbijí
zde táborové ležení a svedou několik bitev. Vojenské ukázky budou doplněny scénkami ze života Kouniců, majitelů slavkovského panství.
Obě tyto akce se v průběhu roku dočkají
i svého opakování, na sokolníky se tedy můžete
těšit i na podzim 21. září v rámci Václavského
jarmarku.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

S Márovými
u protinožců
Několika fotografiemi se vracíme k uskutečněné (a v této sezóně poslední) přednášce
Jiřího Máry o cestě kolem Austrálie na invalidním vozíku, která se konala v Divadelním
sále zámku ve čtvrtek 16. května. Pro četné
dotazy z řad posluchačů akce přesáhla ohlášený časový rámec, na což si však nikdo
z přítomných ani v nejmenším nestěžoval.
A jak bývá na našich „besedách“ zvykem, tři
tazatelky byly vylosovány a obdržely darem
knihu o Austrálii.
Děkuji své kolegyni knihovnici J. Urbánkové z městské knihovny, která zařídila a obstarala vše potřebné.
Jiří Blažek, ZS-A

Márovi

Foto: archiv ZS-A
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Odkazy a návraty III. (nejenom Cyrilometodějské)
Letošní rok se nese ve znamení významného
výročí - bude tomu již 1150 let, které uplynou
od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na
Moravu. Zámek Slavkov – Austerlitz při této
příležitosti uvede výstavu všestranného umělce
Karla Cyrila Votýpky s názvem Odkazy
a návraty III. (nejenom Cyrilometodějské).
Karel Cyril Votýpka je nejen moravský
malíř, výtvarník a sochař, ale i jedinečný znalec
staroslověnštiny a písma hlaholice. Je také hudebník a hráč na staroslovanské gusle, které si
sám sestrojil. V neposlední řadě je také člen kapely Malé Hudební Družení, která se věnuje
hudbě se staroslověnskými texty a moravské li-

dové hudbě. Jeho tvorba je opravdu rozmanitá,
věnuje také krajinomalbě, kaligrafii, figurálním
plastikám nebo rekonstrukcí výzdoby velkomoravských velmožských paláců. Je držitelem
celé řady významných ocenění – např. Evropské medaile Franze Kafky za uměleckou činnost nebo Ceny za uměleckou tvůrčí činnost
Masarykovy akademie umění.
Slavnostní vernisáž výstavy, na kterou
všechny srdečně zveme, proběhne ve čtvrtek
20. června v 17 hodin v Historickém sále slavkovského zámku. Vernisáž, kterou uvede maďarský kunsthistorik Lasló Kovacs, doplní
hudební vystoupení ředitele Divadla Šansonu

Brno Jiřího Vondráka
a Malého Hudebního
Družení z Rousínova.
Prodejní výstava, na
níž návštěvník uvidí
tvorbu autora posledních deseti let, ale i let
dřívějších, například
deskové obrazy, plastiky, grafiky nebo
kresby bude přístupná
v galerii OK souběžně s provozem zámku od
21. 6. do 15. 9. 2013.
Hana Partyková, ZS-A

Slavkovské memento 2013
V předchozím čísle Zpravodaje byl uveřejněn seznam oceněných soutěžících 9. ročníku
Slavkovského mementa 2013, jehož slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v Historickém sále slavkovského zámku v pátek 26.
dubna t. r. za účasti starosty Slavkova u Brna
Ing. Ivana Charváta, zástupce velitele Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově

plk. Rudolfa Honzáka a generálního konzula
Ruské federace Andreje Jevgenjeviče Šaraškina. Přítomni tomuto aktu byli dále představitelé Klubu autorů literatury faktu
a Československé obce legionářské –
JUDr. Jan Kux (předseda hodnoticí komise),
Bohuslav Páral (předseda ČsOL Brno II)
a další partneři.
Je rozhodně potěšitelné, že z prací dodaných
slavkovskými školami se více než polovina
z nich dočkala ocenění (deset z devatenácti).
Jejich autory zde proto opět zveřejňujeme.
Kategorie POEZIE
2. Hana Mlčochová
Čestná uznání:
Vlastimil Kroupa
Natálie Spáčilová
Jan Müller
Kristýna Pospíšilová

Cena ZS – Žaneta Lažková

(ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
(ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
(ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
(ISŠ Slavkov u Brna)
(ISŠ Slavkov u Brna)

Kategorie PRÓZA – základní školy
1. Anna Bělohoubková (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)

20. ročník Oldtimer festival
V sobotu 29. června se milovníci historických automobilů a motocyklů mohou těšit na
jubilejní dvacátý ročník Oldtimer festivalu
2013.
Již po dvacáté tedy můžete v zámeckém
parku ve Slavkově u Brna zhlédnout historii
dopravy v historickém kontextu dvou století,
počínaje koňským spřežením přes parní povozy
až po současné sportovní automobily a motocykly. Zámek Slavkov – Austerlitz a jeho okolí
se během dne promění v prvorepublikové městečko s čilým ruchem. Stovky krásných vozidel, ženy oblečené v dobových kostýmech
pózující u naleštěných strojů, burza náhradních
dílů, stánky s občerstvením a mnohé další slibují jistě nezapomenutelný zážitek. Současně
je pro návštěvníky připraven bohatý doprovodný program, který je koncipován nejen pro
milovníky historie, ale pro celou rodinu a jistě

uspokojí i toho nejnáročnějšího návštěvníka.
Oldtimer festival se tradičně odehrává ve
Slavkově u Brna. Pochlubit se může rostoucí
kvalitou a oblíbeností. Vystavená auta a motocykly patří k těm nejlepším a nejcennějším
kouskům. O neustále zlepšované kvalitě festivalu svědčí i rostoucí návštěvnost festivalu,
která, jak předpokládáme, pro letošní 20. ročník bude opět rekordní.
V tento den je samozřejmě přístupný také
zámek samotný a všechny jeho prohlídkové
trasy a probíhající výstavy. Pro návštěvníky
jsou také připraveny oblíbené kostýmované
prohlídky zámku, na které doporučujme předchozí rezervaci na tel.: 544 227 548 nebo email: hanouskova@zamek-slavkov.cz.
Oficiální zahájení akce je v 9.00 hodin
a všichni jste srdečně zváni.
Ing. Jana Slouková (ZS-A)

Není práce jako práce…
Když vás něco baví a děláte to s chutí, pozná
to každý. Přijďte na slavkovský zámek poznat
prohlídku z „druhé strany“.
Dozvíte se například, kterou místnost považují průvodci za nejkrásnější, a která je jejich
nejoblíbenější, jaká otázka na zámku zní nej-

častěji, co všechno si průvodce z prohlídky odnáší a mnoho dalšího. Výstava průvodců bude
zahájena ve čtvrtek 13. června v 17 hod. v místnosti před kavárnou.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Za všechny průvodce
Eva Špatná

Nicola Novotná
2. Alexandra Bláhová

(ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
(ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)

Kategorie VÝTVARNÁ DÍLA – základní školy
Ceny bez rozlišení obdrželi:
Žaneta Lažková
(ZŠ Komenského, Slavkov u Brna)
Kolektiv žáků 8. ročníku (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Martin Gajdošík, Tomáš Kučera, Anna Moudrá, Petr Otépka
a Tereza Tomášková

Ocenění obdrželi diplomy, drobné dárky
a knihy od brněnských nakladatelství CERM,
Doplněk, MOBA a JOTA, ukázková čísla časopisu Válka revue z vydavatelství Extra Publishing a propagační tisk Morava napoleonská od
Regionální rozvojové agentury Jižní Moravy.
Znovu děkujeme všem spolupracujícím
institucím i jednotlivcům za zdárné absolvování
tohoto ročníku Slavkovského mementa.
Jiří Blažek, ZS-A

Informační centrum
Informační centrum na Zámku Slavkov –
Austerlitz obnovilo svoji činnost v původních prostorách po více než dvouleté rekonstrukci prostor dne 1. května 2013.
Primární náplní činnosti Informačního
centra je bezplatné podávání komplexních
informací o všech službách souvisejících
s cestovním ruchem. Pro přehledné shromáždění těchto informací vytváří komplexní
databanku nabídek cestovního ruchu města
Slavkova u Brna a jeho okolí.
Informační centrum proto vyzývá
všechny organizace a subjekty podnikající
v oblasti cestovního ruchu ze Slavkova
a okolí, aby informace o pořádaných akcí či
propagační materiály dodávali na Informační centrum. Tyto informace se potom
objeví na měsíčních přehledech akcí ve
Slavkově u Brna, ve Slavkovském zpravodaji a na portálu www.jizni-morava.cz, který
za naši oblast spravuje právě Informační
centrum. Propagační materiály, tj. letáky, vizitky, plakáty, apod., potom můžete osobně
přinést do Informačního centra, kde zajistíme jejich zveřejnění.
Otevírací doba Informačního centra
listopad–březen: úterý–sobota 9–16 h
duben a říjen:
úterý–neděle 9–16 h
květen a září:
úterý–neděle 9–17 h
červen, červenec a srpen: denně 9–17 h
Ing. Jana Slouková, ZS-A
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Hodiny a hodinky rozšíří sbírkový fond zámku
V letošním roce obdržel Zámek SlavkovAusterlitz rozsáhlý dar. Do sbírkového fondu
bude zapsána sbírka hodin z pozůstalosti po
panu Ladislavu Koblihovi (* 1943 † 2012),
kterou zámku věnovala jeho dcera.
Ladislav Kobliha se narodil ve Viničných
Šumicích nedaleko od Slavkova u Brna, většinu života však strávil v Pozořicích. O hodiny
se zajímal již v mládí. Z vojny, kde sloužil na
státní hranici, si přivezl bílé hodiny ze solného
kamene, na nichž ciferník lemují postavy dvou
psů. Z let 1963-1964 pochází ciferník náramkových hodinek, na nichž je zobrazen posed
a hlava psa. Nejvíce času však mohl svému koníčku věnovat až v důchodovém věku.
Sbírka hodin zahrnuje hodiny závěsné, stojací, budíky, kapesní a náramkové hodinky.
K zajímavým patří rovněž dřevěné hodiny
z 20. let 20. století či typické nástěnné hodiny
z 60. let 20. století. Závěsné hodiny zn. Prim
na hedvábné točené šňůře byly použity i pro
televizní reklamu známé této české značky. Ve
skupině, která zahrnuje 16 kusů hodin, převládá značka Prim, zastoupena je rovněž

zn. Quartz, Citizen, „Tik-Tak“ či hodiny reklamní.
Stojací hodiny a budíky reprezentuje celkem

Sbírka hodin L. Koblihy

Foto: archiv ZS-A

44 kusů. Rovněž u této skupiny převládají hodiny zn. Prim, dále se zde vyskytují značky
Quartz, JVD, Slava, Beznin, Europa, Kiple, Silvou, Ruhla, Imoto a část budíků je neznačená.
K zajímavostem patří menší hodiny zn. Junghans z konce 19. století. Dětské budíky pak
mají podobu psa nebo ležatého klíče.
Poslední skupinu tvoří hodinky náramkové
a kapesní – 51 náramkových hodinek různých
značek i kvality, s kovovými tahy či koženými
řemínky, ale také bez řemínků. Dále sem patří
jedny hodinky zn. Čajka v podobě přívěsku ze
70 let 20. století. a jedny kapesní hodinky
zn. Roskopf Patent s přívěsným řetízkem, z období I. poloviny 20. století.
Celý soubor je doplněn různými náhradními
díly a drobným hodinářským kladívkem.
Přesto, že jsou některé hodiny neúplné, jednotlivé exempláře rozšíří stávající muzejní
sbírku a celoživotní sbírka hodin a hodinek
pana Ladislava Koblihy bude uchována pro
další generace badatelů a návštěvníků Zámku
Slavkov – Austerlitz.
PhDr. Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov-Austerlitz

Základní škola Komenského

www.zskomslavkov.cz

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

Literární úspěchy ZŠ Komenského
Letos jsem se již druhým rokem zúčasnila
soutěže Moje Veličenstvo kniha. Cílem soutěže
je vytvořit originální knihu, která je posuzo-

Předání ocenění

Foto: archiv školy

vána z literárně-výtvarného hlediska, hodnotí
se také zpracování vazby a desek, ale i zapojení
přírodních a recyklovaných materiálů. Moje
kniha v krabici Začátek a konec žárovky – Járovky je o vzniku a vývoji světelných zdrojů.
A proč zrovna žárovky? Protože je to teď aktuální téma. Žárovky se všude ruší a nahrazují
novými zdroji, přitom 130 let v nezměněné podobě fungovaly jako zdroj světla, což žádný
jiný vynález nepřekonal. Takže klobouk dolů
Thomasi Alva Edisonovi a Járovi Cimrmanovi.
Možná nevíte, že první světelný zdroj se po
svém vynálezci jmenoval járovka, který později Thomas Alva zkomolil na žárovka.
Vyhlášení výsledků se konalo stejně jako
loni v Babicích nad Svitavou. Patronen soutěže byl herec a režisér pan Arnošt Goldflam.
Jsem moc ráda, že se moje žárovky líbily

Přírodovědná exkurze
V pondělí 13. května navštívili žáci 9. ročníku Hadcovu step u Mohelna a Jadernou elektrárnu Dukovany, aby svoje teoretické znalosti
rozšířili o poznatky z praxe. První naše cesta
vedla do stepi, která je unikátním přírodním
úkazem ve střední Evropě. S žáky jsme prošli
celou naučnou stezku, která začíná na okraji
Mohelna, svažuje se do údolí řeky Jihlavy
a zase se vrací prudkým stoupáním zpět k Mohelnu. Na zhruba dvouhodinové procházce si
žáci všímali rostlin a živočichů, fotografovali
je a dělali si poznámky, které jim poslouží k sestavení prezentace z exkurze.
Poté následoval přejezd do informačního
centra jaderné elektrárny, které je zřízené proto,
aby se každý návštěvník mohl seznámit s výrobou elektrické energie prostřednictvím jaderné technologie. Na počátku zhlédli žáci dva
filmy. První se týkal energie ve Slunci, ve vesmíru a energie na Zemi. Druhý zachycoval his-

torii výstavby elektrárny. Poté každá třída se
svými průvodci absolvovala cestu po stopách
radioaktivity a jaderné energie. Žáci dostali
možnost pobýt v modelu reaktoru ve skutečné
velikosti, v mlžné komoře pozorovali výskyt
radioaktivního záření, které je běžně kolem nás.
Pomocí speciálního přístroje měřili radioaktivitu různých hornin a prohlédli si přístroje a obleky, které slouží k ochraně některých
zaměstnanců elektrárny. Dozvěděli se, že spálením 1 m3 uhlí získáme stejné množství energie jako z 1 cm3 uranu a že šest reaktorů
Dukovan a Temelína pokrývá skoro 40 % spotřeby elektrické energie v ČR. Prohlédli si způsoby hospodaření s jaderným palivem
a odpadem. Dvě hodiny jim trvalo, než prozkoumali celý proces výroby elektřiny z jádra.
No a poté plni nových informací zapsaných na
papíře nebo v hlavě mohli vyrazit na cestu
domů.
Vladimír Soukop

a přinesly mně vítězství nejen v kategorii
2. st. ZŠ, ale i absolutní vítězství a titul
Moje
Veličenstvo
kniha.
Všechny vítězné
práce budou vystaveny
v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na Kobližné od 2. do 31. května
2013.
Žaneta Lažková, VIII.A

V dubnu jsem se účastnila literární soutěže
Textík v Jindřichově Hradci, kde v kapli sv.
Máří Magdaleny probíhalo vyhlašování vítězů.
Autoři zaslaných příspěvků pocházeli nejen
z celé České republiky, ale také ze Slovenska
a Německa.
Do soutěže se zapojilo celkem 149 soutěžících a ceny předávala spisovatelka Markéta
Zinnerová, která je známá například díky dětskému seriálu, který byl natočen na motivy její
knihy Tajemství proutěného košíku.
Do závěrečného sborníku bylo vybráno 36
literárních děl včetně mé povídky s názvem
Sparta a navíc jsem získala 1.místo v kategorii
próza do čtrnácti let.
Terezie Šenkyříková, VIII.B

IX. C v reaktoru

Foto: archiv školy
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Základní škola Tyršova
Základní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Pro naši školu bylo velkým úspěchem výborné hodnocení všech zaslaných prací žáků.
Cenu za výtvarnou práci získali žáci osmého
ročníku Martin Gajdošík, Tomáš Kučera, Anna
Moudrá, Petr Otépka a Tereza Tomášková.
Žákyně devátého ročníku Anna Bělohoubková
s povídkou „Lukášův příběh“ a Nicola Novotná
s příběhem „Velkomeziříčská tragédie“ obsadily
první místo, Alexandra Bláhová s povídkou „Co
pamatuje slunce nad Slavkovem“ druhé místo
a žákyně osmého ročníku Hana Mlčochová získala za báseň „Válka“ rovněž druhé místo.
V poměru zaslaných a oceněných prací byla
naše škola nejúspěšnější mezi ostatními základními a středními školami, a proto všem našim
soutěžícím patří velké poděkování.

Coca-Cola cup v kopané
Letos se podařilo zopakovat úspěch z loňského roku. Díky předchozím vítězstvím jsme
se účatnili krajského kola soutěže, které se
hrálo v Boskovicích.
Na umělé trávě a za krásného počasí kluci
nejprve remizovali 0:0 se ZŠ Krásného Brno.
V utkání jsme sice měli převahu, ale branku se
nám vstřelit nepodařilo ani z pokutového kopu.
Ve druhém zápase naši přehráli ZŠ Jedovnice
a po gólech Petra Kramáře a Filipa Kotolana
zvítězili 2:1. Poslední utkání, ve kterém

šlo o postup, skončilo bezbrankovou remízou
s domácími Boskovicemi. Naši reprezentanti
tedy odehráli turnaj bez porážky a obsadili
druhé místo právě za Boskovicemi. Chyběla
jenom troška štěstí, jedna vstřelená
branka a postoupit mohla naše škola.
Vzorně reprezentovali: Jakub Vyhnánek,
Petr Kramář, Milan Divácký, Jiří Hausner,
Jakub Kovařík, Ladislav Zápotočný, Martin
Florián, Radek Čermák, Petr Procházka, Filip
Kotolan a Vojta Laštůvka.

tými štíhlými žraloky, mořskou želvou a murénami, ze kterých byly vidět jen hlavy s kamennýma očima. Obdivovali jsme útočné piraně ve
velké nádrži se sladkovodní vodou. Jedno poschodí bylo věnováno korálovým útesům a jejich obyvatelům. Zážitkem se stal i pohled na
rakouskou metropoli ze střešní terasy. Návštěva
vodního světa v Muzeu moří se bezpochyby
stane pro všechny Tyršováky nezapomenutelným zážitkem. Poté jsme se pěšky vydali
k autobusu. Prošli jsme císařskou Vídní ke katedrále svatého Štěpána, kterou jsme si prohlédli. Posledním bodem programu byla
ochutnávka rakouské zmrzliny a nákup posledních dárečků a suvenýrů. Do Slavkova jsme dorazili o půl sedmé večer, sice unavení, ale
spokojení.
Mgr. O. Zehnálková

Den Země
22. dubna se obyvatelé naší planety zamýšlejí v rámci mezinárodního Dne Země nad stavem životního prostředí a uvědomují si podíl
člověka na klimatických změnách, čistotě vod
a ovzduší i na vymírání rostlinných a živočišných druhů.
Žáci naší školy se 22. dubna seznámili s cestou vody do našich domovů a zpáteční poutí
odpadní vody z domácností do řek. Dále měli
možnost porovnat různé způsoby zpracování
zbytků zeleně i TDO (tuhého domovního odpadu) – tříděného i netříděného.
6. ročník navštívil kompostárnu ve Slavkově
a pomáhal s úklidem krajiny, 7. ročníky pod-

Ve čtvrtek 25. dubna se žáci prvního ročníku
zúčastnili koncertu na Základní umělecké škole
Františka France ve Slavkově. Účinkujícími byli
žáci a učitelé ZUŠ. Školní sbor Hlásek zazpíval
známé dětské písničky a děti si s nadšením zazpívaly s ním. Dále vystoupily žákyně z baletního
oboru a zatančily strašidelný rej čarodějnic. Programem skvěle provázela paní učitelka Kateřina Jiráková, která měla pro děti připraveny soutěžní
otázky. Celý koncert byl pro děti velkým zážitkem
a odměnou pro účinkující byl bouřlivý potlesk
a úsměv na tvářích všech dětí. Tímto děkujeme
žákům a učitelům ZUŠ za příjemné dopoledne.

Malý cyklista
Ve středu 24. dubna navštívili žáci 4.A a 4.B
dopravní hřiště ve Vyškově. Hlavní motivací tohoto dopoledne bylo pro všechny čtvrťáky získání
„Průkazu malého cyklisty“. Po úvodním zopakování základních pravidel silničního provozu na
děti čekaly jízdy na kolech. Pod bedlivým dohledem dopravních instruktorek se snažily uplatnit
své teoretické znalosti přímo v „terénu“. Nakonec
malí cyklisté zasedli v učebně k nelehkému testu,
v němž museli dokázat, že se mohou stát účastníkem silničního provozu. Nejlepší bodové hodnocení získal Ondřej Válka a Barbora Šujanová.
Na všechny úspěšné čtvrťáky-cyklisty čekal tolik
vytoužený „Průkaz malého cyklisty“ a drobné
odměny, které si děti hrdě odvezly domů.

Turnaj ve vybíjené

Tyršováci ve Vídni
V úterý 30. dubna se uskutečnil tematický zájezd žáků 4. a 5. třídy nazvaný „Vídeň s návštěvou Domu moří“. Dlouho očekávaný den
nastal, v 7.15 hodin jsme odcestovali poschoďovým autobusem do hlavního města Rakouska. Po krátké zastávce v obchodním centru
jsme se vydali do Muzea moří, což je unikátní
vodní svět s více než 3000 exponáty. Nachází
se v bývalé protiletecké pevnosti. Představuje
v jednotlivých odděleních tropické sladkovodní
a mořské ryby, ryby ze Středozemního moře
i obyvatele tuzemských vod. Nechybělo oddělení terárií s hady, ještěry, ještěrkami, chameleony a dalšími zvířaty; čtyři terária obývali
pavouci a štíři. Zaujal nás tropický pavilon
s krokodýlím parkem, volně létajícími ptáky či
čipernými opičkami. Naprosto nás uchvátila
velká žraločí laguna v obrovském akváriu s hbi-

www.zsslavkov.cz

Prvňáci v ZUŠ

Slavkovské memento
Od roku 2005 pořádá Zámek Slavkov – Austerlitz spolu s Klubem autorů literatury faktu
a Čs. obcí legionářskou Brno 2 akci Slavkovské
memento s podtitulem Festival válečné literatury faktu.
Součástí této akce je také literární a výtvarná
soutěž pro žáky druhého stupně základních škol
a žáky středních škol. Naše škola se po celých
devět let účastní literární části soutěže, v letošním roce jsme se zapojili i do soutěže výtvarné.
Slavnostní vyhlášení vítězů a oceněných proběhlo na slavkovském zámku v pátek dne 26.
dubna, tedy v den 68. výročí osvobození Slavkova, za přítomnosti ruského konzula, zástupců
města Slavkova, Vojenské akademie ve Vyškově a členů hodnotitelské komise.
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V pátek 26. dubna se v ZŠ Komenského konala okrsková soutěž školní mládeže 1. stupně ve
vybíjené O pohár Politaví. Turnaje se zúčastnila
družstva ze základních škol Komenského, Tyršova, Velešovice, Nížkovice a Milešovice. Naši
školu reprezentovalo družstvo složené ze žáků
3.–5. třídy. Soutěž byla velmi napínavá. Děti bojovaly ze všech sil a vybojovaly krásné 2. místo
a zaslouží si velkou pochvalu.

Okresní kolo olympiády
Už 17. dubna proběhlo okresní kolo matematické olympiády v kategoriích šestých až osmých ročníků. Naši školu reprezentovali Katka
Pflimpflová, Veronika Klinkovská, Petr
Otépka, Hanka Kučerová a Kristina Blaháková.
Nejlepšího umístění dosáhli Petr Otépka
a Hana Kučerová. Oba ve svých kategoriích obsadili krásné páté místo. Všem blahopřejeme
k výkonům a děkujeme za reprezentaci školy.

Ptačí příběhy
nikly exkurzi do čistírny odpadních vod, 8. ročníky si prohlédly skládku TDO v Kozlanech,
třídírnu separovaného odpadu ve Vyškově
a úpravnu vody ve Vyškově (Lhotě). Deváťáci,
kteří nejeli tento den na přijímací zkoušky nebo
pohovory, pomáhali s úpravou okolí školy. Po
celý den žáky provázelo krásné slunečné počasí, a tak se vraceli domů plni dojmů i nových
poznatků.
Naše velké poděkování patří řediteli TSMS
Slavkov, pracovníkům VaK Vyškov a Respono
Vyškov za čas, který nám věnovali, i za velmi
zajímavý výklad, obohacený ukázkami praktických činností jednotlivých organizací.

V úterý 30. dubna sedmáci navštívili Zoopark Vyškov, který nabízí výukové programy
pro žáky základních škol. V rámci programu na
téma „Ptačí příběhy“ prozkoumali typický svět
ptáků. Zjistili, čím se jednotlivé druhy mezi
sebou liší, jaká hnízda si stavějí, zaposlouchali
se do ptačích hlasů, prohlédli si různé druhy
peří, stavbu vejce a poznali mnoho dalších zajímavostí. Na závěr všichni dostali do rukou dalekohled a přímo v parku se snažili vyhledávat
a poznávat naše nejznámější ptáky. Exkurzi
jsme zakončili prohlídkou domácích i exotických hospodářských zvířat, na jejichž chov se
Zoopark Vyškov zaměřuje především.
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Milan Májek
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nabízí

HUTNÍ
MATERIÁL

pro firmy
stavebníky
občany

• Kari sítě
• Roxory
• Ocel
Prodejní doba:

po, st
7–17 hod.
út, čt, pá 7–15 hod.
so
8–11 hod.
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SLAVKOV U B R N A
ULICE SLOVÁKOVA

areál Agrozetu
Slavkov u Brna
Čs. armády 1081
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975
775 697 788
www.slavkov-hutnimaterial.cz

Intenzivní letní jazykový kurz

v centru Slavkova u Brna

Využijte léta ke zdokonalení svých jazykových znalostí!

Němčina
8.–11. července
16.30–19.45 h. (tj. 4 vyučovací hodiny denně)
1499 Kč (vč. vyučovacích materiálů)

Francouzština
15.–18. července
16.30–19.45 h. (tj. 4 vyučovací hodiny denně)
1499 Kč (vč. vyučovacích materiálů)

Kurzy budou probíhat
ve Slavkově u Brna.
Minimální počet žáků je
tři, maximální pět.
Přihlášku a doplňující
informace lze získat
e-mailem.
Uzávěrka přihlášek 1. 7.

Mgr. Hana Malečková
tel. 605 503 197
e-mail: hgabrielova@seznam.cz

50Bytů

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

BroÏury,
katalogy

Roãenky,
v˘roãní
zprávy

Tiskopisy,
formuláﬁe

Kalendáﬁe
stolní
i nástûnné

Knihy
a ãasopisy

Obecní
i firemní
zpravodaje

Reklamní
plachty
a cedule

Razítka,
pozvánky

Samolepky
plastové
i papírové

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

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

Smíšené zboží
Hodějice 320, tel. 602 767 859
Otevírací doba: Po–Pá: 6.00–11.30 14.30–19.00
So, Ne: 7.00–11.30

gsm: 725 688 312, tel.: 544 509 431,
info@rezidenceausterlitz.cz

Dny Slavkova a Svatourbanské hody
Čtvrtek 30. května 2013

Zámek Slavkov – Austerlitz a zámecký park
8.30–18.00 Trh v zámeckém parku
9.00
Slavnostní otevření nové expozice
„Napoleon – Austerlitz“ (vstupné –
dospělí 110 Kč)
9.30–11.30 Stadtmusikkapelle Horn – vystoupení
souboru dechových nástrojů z Hornu
v zámeckém parku
10.00–16.00 Kostýmované prohlídky zámku, prohlídky
zámeckých krovů a půd (vstupné dle ceníku
zámku, nutno objednat předem)
10.00–15.00 Seznámení s myslivostí (vystoupení
mysliveckých trubačů, ukázky výcviku
loveckých psů, ukázka loveckých zbraní,
střeliva a trofejí) – pořádá OMS ČMMJ
Vyškov v zámeckém parku (vstup zdarma)
11.00 a 15.00 Prezentace renesančního sokolnictví
z rakouského zámku Rosenburg (vstup
zdarma)
15.00–17.00 „Z pohádky do pohádky“ – akce pro
rodiče s dětmi – pořádá DDM a Junák
Slavkov u Brna – v zámeckém parku
(startovné 30 Kč za dítě)
Palackého náměstí
od 14.00
Průvod stárků městem, hraje Sokolka,
zakončení u máji
Kaple sv. Urbana
10.00–16.00 Prohlídka interiéru nově opravené kaple
Společenský dům Bonaparte
od 20.00
Hodová zábava – k tanci a poslechu hraje
dechová hudba Sokolka (vstupné 100 Kč)

Zámek Slavkov – Austerlitz
17.00 Vernisáž výstavy rukodělných výrobků z polského Sławkówa a paličkované krajky „Slavkovské stromy“ krajkářek
ze Slavkovska a Mohelnice, vystoupení ZUŠ F. France

Pátek 31. května 2013
Zámek Slavkov – Austerlitz
13.30–17.30 Divadelní sál – veřejná prezentace Slavkovů
Palackého náměstí
od 16.00
Stavění máje, předání hodového práva
Základní škola Komenského – školní divadelní sál
18.30
Divadelní představení – pohádka ZŠ Strašov
Nádvoří Zámku Slavkov – Austerlitz
20.00–1.00 Folk & country na zámku – 20.00–21.30
Nezmaři, 21.50–23.20 Poutníci, 23.40–01.00
Prakl Country bál. Celý koncert bude uvádět spíkr
rádia Čas František Trnčák (vstupné 150 Kč
v předprodeji, 180 Kč na místě)
Hasičská zbrojnice ve Slavkově u Brna
9.00–13.00 Den otevřených dveří
Zámecká vinárna „U Edy“
20.00-24.00 Večer s cimbálovou muzikou

Sobota 1. června 2013
Nádvoří Zámku Slavkov–Austerlitz
14.00–18.00 Prezentace Slavkovů zpracovaná výtvarným
oborem ZUŠ Fr. France s ochutnávkami specialit
13.30–14.00 Stadtmusikkapelle Horn – vystoupení souboru
dechových nástrojů z Hornu
14.00–14.10 Zahájení Dnů Slavkova a Svatourbanských
hodů
14.10–14.20 Vystoupení dětí z Mateřské školy Zvídálek
14.20–14.30 Představení dvou delegací z Mezinárodního
setkání Slavkovů
14.30–14.40 Vystoupení dětí z KMŠ Karolínka
14.40–16.40 Vystoupení žáků ZUŠ Františka France –
taneční a hudební obor
16.40–16.50 Představení dvou delegací z Mezinárodního
setkání Slavkovů
16.50–17.05 Vystoupení žáků ZŠ Komenského – kroužek
country Junico
17.05–17.15 Představení dvou delegací z Mezinárodního
setkání Slavkovů
17.15–17.20 Vystoupení žáků ZŠ Komenského – TeamGym –
přípravka
17.20–17.30 Představení dvou delegací z Mezinárodního
setkání Slavkovů
17.30–17.35 Vystoupení žáků ZŠ Komenského – TeamGym
17.35–17.45 Představení dvou delegací z Mezinárodního
setkání Slavkovů
17.45–18.15 Vystoupení taneční skupiny N-YOJ
18.15–18.30 Vyhlášení výsledků soutěžního dopoledne
Slavkovů
18.30–18.50 Martin Křížka a přátelé – muzikálové melodie
19.05–19.45 Koncert kapely Sergej Ruprt
20.00–21.00 Koncert hudební skupiny La Mancha
21.20–23.00 Koncert hudební skupiny SMP +
Moderátorem odpoledního programu bude p. Josef Bouda

Neděle 2. června 2013
Palackého náměstí
9.30
Průvod stárků se sochou sv. Urbana od
radnice, mše sv. v chrámu Vzkříšení Páně
(zpívá sbor od sv. Jiří v Hornu)
11.00–13.00 Program na nádvoří zámku (hudba a tanec
nejen pro mladé – senioři vítáni)
V doprovodu Zámecké dechové hudby
zatančí slavkovští stárci, ženy z Babských
hodů a Tanzen ab der Lebensmitte z Hornu.
Zámek Slavkov – Austerlitz
19.30
Concentus Moraviae – koncert souboru
Accordone, který doprovodí zpěv Marca
Beaslyho – Neapolské příběhy
Po celou dobu akce bude zajištěna nabídka občerstvení.
V salla terreně zámku bude možné zhlédnout filmy Filmového
klubu z Hornu věnované Hornu a Slavkovu u Brna.
Vstup zdarma s výjimkou festivalu Folk & Country,
expozice „Napoleon – Austerlitz“, prohlídek zámku, akce DDM
a Junáku, hodové zábavy a koncertu Concentus Moraviae.
Změna programu vyhrazena.
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Přehled Slavkovů – setkávání Slavkovů
Název města/obce

Slovensko

(vše východní Slovensko)

Česká republika

Slavkov u Brna
Slavkov (u Opavy)
Slavkov pod Hostýnem
Slavkov (u Uh. Hradiště)
Horní Slavkov
Velký Slavkov
Malý Slavkov
Vyšný Slavkov
Nižný Slavkov
Slavkovce
Polsko Slawków

Okres, oblast

Poč. obyv.
dle sčítání
v 3/2011

Vyškov
Opava
Kroměříž
Uh. Hradiště
Sokolov
Poprad
Kežmarok
Levoča
Sabinov
Michalovce
Slezsko

6 227
1 860
601
686
5 684
1 258
953
298
817
669
6 800

Nadm.
Nejstarší
výška
zmínka
(m n.m.) o obci v r.

211
299
373
302
558
677
666
560
520
102
300

1237
1224
1349
1261
1357
1251
1275
1312
1214
1302
1286

Starosta (v r. 2013)

Pořadatel setkání v roce

Ing. Ivan Charvát
Vladimír Chovanec
Jan Mikšík
Mgr. Libor Švardala
Mgr. Jana Vildumetzová
Mgr. František Šary
Ladislav Oravec
Viera Kašperová
Ing. Jozef Kamenický
Ing. Iveta Pavliková
Mgr. Inž. Bronislaw Goraj

2013
2009
2011
2010
2012 (700. výročí první zmínky o obci)
2014 (800. výročí první zmínky o obci)
2008

Z minulých setkávání Slavkovů…
1. setkání 2008 (Sławków)

2. setkání 2009
(Slavkov pod Hostýnem)
4. setkání 2011
(Horní Slavkov)

Historii setkávání Slavko
připravil Ing. Ladislav Jed

ovů
dlička

3. setkání 2010 (Malý Slavkov, SR)

5. setkání 2012 (Vyšný Slavkov, SR)

2 299 000 Kč
Zlatá Hora 1467
Slavkov u Brna
tel. 603 473 345
milan.lokaj@email.cz

www.reality milanlokaj.cz

2 200 000 Kč

1 800 000 Kč

Slavkov u Brna

Hodějice

Brno-Bohunice

Bytová jednotka OV 3+kk (79 m2) nadstand, cihlový
byt, nízkonáklad. cca 2200 Kč měs., vč. fondu oprav.
2. patro čtyřpatrového domu. Předsíň 11 m2, jasanová podlaha z mas. dřeva, vest. skříně, závěs. plyn.
kotel Baxi. Kuchyň + obývací pokoj 27 m2. Balkon 5
m2. Koupelna 4 m2. Ložnice 14 m2. Dětský pokoj 17
m2. Plastová okna se žaluziemi a sítěmi. Samostatné
měření vody, plynu a elektřiny.

Bungalov 3+kk, poz. 822 m2. Novostavba nízkoenergetického cihlového bungalovu s užit. plochou 60 m2, s terasou (10,7 m2) a zahradou
(822 m2). Plynový kotel. Cena vč. pozemku
a standard. vybavení. Dokončení jaro 2014.
V ceně pozemek, dlážděný chodník, park. stání
(zámk. dlažba). Napojeno na všechny sítě. 5 let
záruka!

Bytová jednotka 3+1, 64,41 m2 – OV. Exkluzivně v Brně-Bohunicích, Švermova ul. Anuita splacena. Celkový stav bytu – dobrý,
udržovaný, na vlastní náklady renovovaný.
Nové rozvody vody + měřiče, litinové radiátory + snímače tepla + regulační termohlavice. Před domem je možnost parkování aut.
4. poschodí z osmi.

1 m2 – 350 Kč

130 000 Kč

3 990 000 Kč

3 280 000 Kč

Slavkov u Brna

Milonice

Kobeřice u Brna

Slavkov u Brna

K prodeji exkluzivně sad, zahrada 482 m2, lokalita pod
Oborou. Š. 16,2 m, d. 30 m. Nezpevněná příst. komunikace. Sad je neoplocený. Ovocné stromy, převážně meruňky. Pozemek vhodný k výstavbě
rekreační chaty. El. energie na hranici pozemku. Lze
přikoupit sousední parcelu o výměře 420 m2. Šířka
parcely je 14,3 m a její délka 30 m. Sloučením obou
pozemků vznikne parcela o rozloze 900 m2.

Stavební pozemek o rozloze 5472 m2 –
350 Kč/m2, exkluzivně k prodeji pro možnou
výstavbu rod. domů, s možností rozparcelování
na samost. pozemky, nebo koupit jako celek ke
komerčnímu využití pro podnikatele. Pozemek
je oplocen a uzavřen bránou. Inž. sítě na pozemku. Při rychlém jednání je možnost výrazné
slevy.

Vícegenerační rodinný dům 170 m2, 6+1,
v Kobeřicích u Brna exkluzivně k prodeji. Novostavba rodinného domu s dispozicemi
4+kk a 2+1. Dům byl kolaudován v roce 2002
a k domu přináleží okrasná zahrada o velikosti 420 m2. V současné době je vedena nemovitost jako obecní, s možností převodu do
OV.

Prodej rodinného domu 3+1, 98 m2 v řadové
zástavbě, cihlový, jednopodl. se sedlovou střechou. Veškeré IS, rekonstrukce v r. 1980 – fasáda, plast. okna, vchodové dveře, elektro
instalace a odpady. Vytápění plynovým kotlem,
ohřev vody elektrický bojler. Dva sklepy, půda
s možn. přístavby, zahradu 162 m2 se dvěma
skleníky.

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

Rozměr
Cena
38x14 mm 395 Kč
47x18 mm 470 Kč
59x23 mm 540 Kč
(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

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

PŘEVOD VHS na DVD
1 hodina záznamu

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

www.papouscizoo.cz

Autoservis Anto‰
NíÏkovice 229
tel.: 544 222 654, mobil: 725 779 040
e-mail: evaantos@seznam.cz

●

PROVÁDĚNÍ STK A EMISÍ
● PNEUSERVIS
● DIAGNOSTIKA MOTORŮ
● VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL
(v rámci pojišťovny zdarma)
● plnění a kontrola klimatizace
● veškeré klempířské
a mechanické práce

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

VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

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

Příjem inzerce

- mytí vozidel na objednávku
- interiér, exteriér
- dárkové poukazy

do Slavkovského zpravodaje

tel. 773 600 595

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 21. června do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Rucnimytislavkov.cz

CELNÍ DEKLARACE
• vyřizování celních formalit
při dovozu a vývozu
• zpracování hlášení INTRASTAT
• zprostředkování dovozu zboží
z Číny a USA.

tel. 777 217 600
e-mail: Chloupek.Slatina@seznam.cz

Vše pro dokonalou
zahradu
Akîní cena:

Akîní cena:

6 .890 K Ñ

5.490 KÑ
B÷ žná cena: 5.990

B÷žná cena: 7.490 Kí

Kí

HUSQVARNA 135

HUSQVARNA 128R

 Vhodná pro domácí práce.
 Výkonný motor X-Torq snižuje spotĖebu paliva a emise.
 Air Injection snižuje intervaly potĖebné pro îištøní ltru.
Výkon 1,5 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a Ėetøzu 4,4 kg.

 Lehký kĖovinoĖez vhodný pro práci okolo domĞ.
 Snadné startování Smart Start.
Objem válce 28 cm³, výkon 0,8 kW, hmotnost bez pĖíslušenství 5 kg.

Akîní cena:

Akîní cena:

KÑ
13.990 KÑ / 16.990
B÷žná cena: 14.990 Kí

66.990 KÑ

/ 17.990 Kí

B÷ žná cena: 71.99

0 Kí

HUSQVARNA LC 48V /VE

HUSQVARNA RIDER 111B

 3 rĞzné systémy seîení: BioClip (mulîování), zadní výhoz poseîené trávy
a sbør do koše.
 Model VE je navíc vybaven elektrickým startováním.
Motor Briggs & Stratton, objem válce 190 cm³, šíĖka sekání 48 cm, výška
sekání 25–75 mm, objem koše 60 l.

 Kloubové Ėízení pro snadnou ovladatelnost.
 Hydrostatická pĖevodovka.
 Žací ústrojí umístøné vpĖedu.
Motor Briggs & Stratton, objem válce 344 cm³, šíĖka sekání 85 cm, výška
sekání 25–70 mm.

Akîní cena:

3 4 .490 K Ñ
B÷ žná cena: 37.99

Akîní cena:

0 Kí

49.990 K Ñ
B÷ žná cena: 54.99

0 Kí

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305

HUSQVARNA CTH 126






 Kompaktní zahradní traktor s integrovaným sbøracím košem.
 Snadné ovládání.
 Hydrostatická pĖevodovka.
Motor Briggs & Stratton, objem válce 344 cm³, šíĖka sekání 77 cm, sbørací
koš 200 l, výška sekání 20–80 mm.

Sekací výkon až 500 m2 .
Vhodný pro menší îlenité plochy.
Bezpeînostní alarm s PIN kódem.
Hmotnost 6,7 kg.

Ceny jsou pouze doporuîené vîetnø DPH. Akce platí do 14. 6. 2013. Odpovødnost za tiskové chyby vylouîena. Spoleînost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobkĞ,
a proto si vyhrazuje právo zmønit design, specikace a vybavení bez pĖedchozího upozornøní.

Navštivte naši prodejnu:

www.rumpova.cz

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

Úspěch studentů v literární soutěži
Dne 26. dubna se žáci 3.A HT zúčastnili slavnostního vyhlášení 9. ročníku Slavkovského
mementa. Vyhlášení se konalo na slavkovském

Ocenění studenti

zámku v krásných prostorách Historického sálu.
Slavkovské memento je literární a výtvarná soutěž pro žáky 2. stupně základních škol a žáky
středních škol. Záštitu nad soutěží opětovně poskytl generální konzul Ruské federace A. J. Šaraškin a přítomni byli také zástupci města
Slavkova u Brna, Vojenské akademie ve Vyškově, představitelé Klubu literatury faktu a Československé obce legionářské. Témata pro
letošní rok byla „Války-neválky“ a „Humor a
satira ve válce.“
Žáci 3.A HT přišli podpořit své spolužáky,
kteří se v této soutěži umístili. V konkurenci více
jak 20 zúčastněných škol získal čestné uznání
Jan Müller, který skončil na krásném 12. místě
a také Kristýna Pospíšilová, která se umístila na
13. místě. Oba žáci uspěli v kategorii poezie.
Gratulujeme svým spolužákům za krásné umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Foto: archiv školy

A. Beránková, K. Laštůvková, žákyně 3. A HT

Ocenění našich žáků
Dne 25. dubna přijal starosta města Ing. Ivan
Charvát v obřadní síni Městského úřadu žáky
oboru automechanik při příležitosti jejich úspěchu v mezinárodní a národní soutěži svářečů
Zlatý pohár Linde 2013. Poděkování a věcný dar
obdržel Martin Švábenský, žák druhého ročníku,
který se v této soutěži umístil na 4.–7. místě
a Tomáš Hrabovský, žák prvního ročníku, který
stanul 7. místě. Oba úspěšní hoši se podepsali
do pamětní knihy města, neboť dobře reprezentovali svoji školu a Slavkov u Brna. Dary od Nadačního fondu Student jim předal Ing. Aleš
Šilhánek. Zvláštní poděkování patří Ing. Jakubovi Navrátilovi, který výše jmenované žáky pro
soutěž výborně připravil. Při slavnostním se-

tkání byli přítomni učitelé a spolužáci našich
úspěšných „svářečů“. Snad toto ohodnocení
bude motivací i pro další žáky při účasti v této
soutěži v příštím školním roce.
ISŠ

Odborná exkurze
Dne 30. dubna se žáci 2.B HT zúčastnili odborné exkurze do Památníku národního písemnictví v Rajhradě. Po příjezdu jsme navštívili
Opavský kostel sv. Petra a Pavla, který stojí
v areálu. Jako první na programu byla prohlídka
kláštera a edukační program o Velké Moravě trvající 45 minut. Tímto způsobem jsme si připomněli 1150. výročí příchodu Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu. Své znalosti
jsme obohatili další prohlídkou s názvem Literární Morava. V klášteře byla ještě jedna výstava
pojmenovaná In omnibus glorificetur Deus,
která je věnována 200. výročí od povýšení benediktinského kláštera na opatství, kterou jsme
také navštívili. Myslím si, že všechny získané
informace využiji nejen při maturitní zkoušce,
ale i v běžném životě. B. Kölbelová, 2.B HT, ISŠ

Žáci 3. ročníku ISŠ Slavkov u Brna oboru
kuchař-číšník vás srdečně zvou na výstavu
slavnostních tabulí, která se koná v úterý a ve
středu 4. a 5. června od 10 do 14 hodin v tělocvičně ISŠ ve Slavkově u Brna.
Starosta města s žáky školy

Foto: archiv školy

a nemají žádné zařízení pro sledování příchodu
a odchodu z pracoviště. Každý plně respektuje
pracovní dobu a ví, co má dělat. Odpoledne
jsme se vlakem přemístili do Paříže., byli jsme
ubytováni a následovala večerní prohlídka Paříží v nejbližším okolí.
Třetí den jsme měli na prohlídku Paříže. Viděli jsme mnoho historických památek, nádherných budov a parků. Odpoledne následoval
odlet do Prahy.
Na závěr je nutné poděkovat firmě Scania
Praha za odměnu pro vítěze a panu doc Janu
Jetmarovi za kvalitní péči o účastníky zájezdu.
Ing. F. Kosmák, ISŠ

Návštěva hejtmana M. Haška v naší škole

Hejtman Michal Hašek v naší škole

V minulých měsících jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže Česko – Slovenský Autoopravář Junior 2013, kde se náš žák umístil na
3. místě. Škola takto získala věcný dar – hybridní tester FSA 050 od firmy Bosch s.r.o.
Czech Republic, který dne 10. května předal
zástupcům naší školy pan Werner Kirsch a pan
Pavel Kunzl. Děkujeme tímto firmě Bosch s.r.o.
Czech Republic za vhodnou pomůcku pro
výuku oboru automechanik.
ISŠ

Výstava slavnostních tabulí

Poznávací zájezd do Francie
Pro tři nejúspěšnější studenty v mezinárodní
soutěži Automechanik Junior 2013 připravila
firma SCANIA Praha zájezd do montážního
závodu v Angers. Za naši školu ISŠ Slavkov
u Brna se zájezdu zúčastnil Václav Machálek
v doprovodu Ing. Františka Kosmáka.
První den jsme letěli z Prahy do Paříže a následně vlakem do Angers. Po ubytování jsme si
prohlédli město, nejvíce nás zaujal hrad ze 13.
století. Druhý den nás čekala prohlídka montážního závodu Scania. Byli jsme seznámeni s organizací výroby. Pracovní proces je rozfázován
do 11 minut a 5 vteřin. Nejen pro nás je poučitelné, že se zaměstnanci bez výjimky zdraví

Cenný dar pro výuku

Foto: archiv školy

Dne 16. května zavítali do naší školy
v rámci výjezdního zasedání členové Rady
Jihomoravského kraje včele s hejtmanem
JUDr. Michalem Haškem. Po přivítání
všichni přítomní se zájmem sledovali
ukázky činnosti našich žáků a poté si prohlédli učebny školy. Doufáme, že návštěva
naší školy byla pro všechny přítomné zajímavým zpestřením při jejich pracovním
jednání.
ISŠ

Sommelierský kurz
Ve dnech 29. a 30. dubna proběhl na naší
škole kurz pro mladé sommeliery. Zájem o kurz
byl z řad studentů i z řad veřejnosti. Všichni
měli jedno společné – zájem o tento ušlechtilý
nápoj. Kurz vedl zkušený sommelier pan
Ing. Karel Babka z Mariánských Lázní. Po oba
dny vysvětloval, jak se jednotlivé druhy vína
vyrábí, jak s vínem zacházet, jak ho prezentovat, otvírat a hostům servírovat, také ho poznávat a správně zvolit víno k jednotlivým druhům
pokrmů. Na závěr kurzu si vyzkoušeli otvírání
lahví sektu mečem – sabráž. Vzorky vína byly
obohaceny o některá velmi zajímavá vína ze
soukromých vinoték. Kurz měl velký ohlas
a všichni získali titul sommelier – kadet.
M. Novoměstská, ISŠ

Poděkování
Dne 19. dubna se pět žáků, kteří se umístili
na předních příčkách soutěží Autoopravář Junior 2013, Automobileum 2013 a Zlatý pohár
Linde 2013 oboru automechanik zúčastnili
slavnostního představení leteckého trenažéru ve
společnosti SAAB Czech s.r.o. Shromáždění se
zúčastnil ředitel společnosti Ing. Marián Peťko,
hosté a zaměstnanci této firmy. Po představení
leteckého trenažéru si mohli naši žáci sami vyzkoušet, jak je těžké stát se dobrým pilotem.
Tímto děkujeme vedení firmy SAAB za netradiční sponzorský dar a doufáme, že vzájemná
spolupráce bude pokračovat.
ISŠ
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Babské hody
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

V sobotu 22. června se uskuteční již 10. babské hody ve Slavkově u Brna. Ve 14 hodin
budou zahájeny tradiční jízdou ozdobeným
traktorem ulicemi města. v 16 hodin následuje
průvod náměstím k radnici po převzetí Babského práva. Od 19 hodin bude společenská zábava v sále SC Bonaparte. Babské hody bude
letos doprovázet kapela Sebranka z Letonic.

Vzpomínka
Měl jsem vás rád, chtěl jsem žít, ale musel jsem odejít.

Dne 15. května 2013 by oslavil své 33. narozeniny náš milovaný syn

PETR ODEHNAL
S láskou vzpomínají rodiče, Monika, syn Peťa, sestra s rodinou a babička.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

Srdečně zvou ženy-stárky

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Vzpomínka
Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy na ni v srdcích naše vzpomínky.

Dne 18. května 2013 jsme vzpomněli 20. výročí, kdy nás navždy opustila
maminka a babička, paní

ZDEŇKA MAŠKOVÁ

Tel. 603 904 404

rozená Malíková
S láskou vzpomínají děti Alena, Otakar a Dagmar, vnoučata Miroslav,
Nikola, Patrik a Lukáš.

SOLÁRIUM

Vzpomínka

HRADEBNÍ 1441, SLAVKOV U BRNA
(bývalá budova Telecomu)

Tel. 777 674 525
Po–Pá 11.30–18.30 h.

Dne 20. května 2013 jsme vzpomněli 10. smutné výročí, kdy nás opustil
manžel, tatínek, dědeček a kamarád, pan

JAROSLAV ŽAHOUREK
S láskou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

PEDIKÚRA
HRADEBNÍ 1441, SLAVKOV U BRNA
(bývalá budova Telecomu)

Obj. 724 935 254
M. ONDRÁČKOVÁ

Vzpomínka
Kdo si na Tebe vzpomene po tak dlouhé době? Vzpomenou si ti,
kterých ses dotkl slovem lásky, kterých ses dotkl slovem naděje.
Vzpomenou si ti, kteří si Tě vážili pro Tvou čestnost a spravedlivost.
Dne 23. května uplynulo 15 roků od úmrtí pana

KARLA KUBÍNKA
Všem přátelům za vzpomínku děkují manželka a dcery s rodinami.

STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA
• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních
zaﬁízení atd. • balicí servis, zapÛjãení pﬁepravek
zdarma • montáÏ, demontáÏ a moÏnost uskladnûní
nábytku • víkendy a svátky bez pﬁíplatku • uklízecí
práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí
www.akr-stehovani.cz

T - CLUB

ČERVEN

Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Palackého nám. 126, Slavkov u Brna
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
1. 6. DJ Tačůůůd and Krueger - Rockotéka (show)
7. 6. DJ Peejay - Dance/Club/House/Techno/ R&B
8. 6. DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80 90 léta
15. 6. DJ Slepi - Dance/Club/House/Techno/ R&B
21. 6. DJ Petr Jaroš - Radio hits
22. 6. DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock
29. 6. DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock
WWW.TOTAL-CLUB.CZ

Vzpomínka
Odešel’s, jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 25. května 2013 uplynulo 21 let, kdy nás opustil náš drahý manžel,
tatínek, bratr, švagr a strýc, pan

ZDENĚK FLORIÁN
ze Slavkova u Brna
Vzpomínají syn Miroslav, dcery Zdeňka a Ludmila s rodinami
a syn Karel s rodinou.
Vzpomínka
Vzpomínka je trvalejší, nežli květy nejkrásnější.
Květy uschnou, uvadnou, vzpomínky však zůstanou.
Dne 27. května 2013 by se dožil 85 let pan

VLASTIMIL VRÁNA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Synové Luděk, Vlastimil a Pavel s rodinami.
Vzpomínka
Maminky neumírají, maminky jen usínají, aby se probouzely v srdcích svých dětí…
Dne 28. května 2013 vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
naší maminky a babičky, paní

MARIE ANDRLOVÉ
ze Slavkova u Brna
Za tichou vzpomínku děkuje syn Zdenek s rodinou.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
na ul. Brněnská 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč. Přijímáme
i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 30. května 2013 uplyne 1 rok, kdy nás navždy opustila paní

OTILIE PŘIKRYLOVÁ
Za vzpomínku děkuje syn Radoslav s rodinou.
Vzpomínka
Ruku už Ti nemůžeme dát, abychom Ti ke 100. narozeninám mohli
blahopřát. Jen kytičku na hrob Ti dáme a tiše zavzpomínáme.
Dne 8. června 2013 uplyne 100 let od narození naší milé maminky
a babičky, paní

MILADY MARKOVÉ
Vzpomínají synové s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Již čtyři léta spíš tichý sen, hrob tmavý je Tvým domovem.
Nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo rád žil, pracoval a měl nás rád.
Dne 10. června 2013 vzpomeneme 4. výročí, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan

JIŘÍ SCHYBOL
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Ruku už Ti nemůžeme dát, abychom Ti k narozeninám mohli blahopřát.
Jen kytičku na hrob Ti dáme a tiše zavzpomínáme.
Dne 10. června 2013 uplyne 84 let od narození naší milé maminky,
babičky a prababičky, paní

ANNY ŠOLCOVÉ
Za tichou vzpomínku děkují dcery a synové s rodinami
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 12. června 2013 by se dožila 80 let naše drahá maminka, babička,
prababička, sestra, teta a švagrová, paní

L U D M I L A F L O R I Á N OVÁ
ze Slavkova u Brna
Vzpomínají syn Miroslav, dcery Zdeňka a Ludmila s rodinami
a syn Karel s rodinou.
Vzpomínka
Odešel’s jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 21. června 2013 vzpomeneme 6. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec, dědeček a pradědeček, pan

JAROMÍR ŠOLC
ze Slavkova u Brna
a 5. března 2013 by se dožil 90 let.
Za tichou vzpomínku děkují dcery a synové s rodinami

Poradenská kancelárˇ
Prodej
• bylinné přípravky pro děti i dospělé MUDr. Jonáše
• vitaminy, minerály
• výrobky Aloe vera
• prodej rozšířen o zelené potraviny –
mladý ječmen a řasa chlorela
• konzultace a poradenství

Mini škola detoxikace – MUDr. Josef Jonáš v Brně
4. června, 17 hodin. Hotel Continental, Kounicova 6, Brno, cena 130 Kč
Vstupenky lze zakoupit na níže uvedené adrese

Sleva pro pojiště
nce
VZP na konzulta
ci
a poradenství, ta
ké
na výrobky Aloe
Vera
a kosmetiku.

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

Marie Zdražilová, Čelakovského 839, Slavkov u Brna • tel. 604 994 476
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Opustili nás
Jaroslav Tecl (1940)
Ivan Machala (1946)
Božena Divácká (1934)
Stanislav Šedý (1954)
Miroslav Uhlíř (1948)
Milena Horáčková (1920)
František Slanina (1951)
Miloš Hložek (1930)

22. 4.
26. 4.
30. 4.
2. 5.
7. 5.
11. 5.
11. 5.
12. 5.

INZERCE
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 541 228 398, 776 610 117.
MALÍŘSTVÍ - NATĚRAČSTVÍ Ladislav Ledvina,
Němčany 258, tel. 607 573 391.
AUTOBAZAR – VÝKUP AUT za hotové.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577, Lubomír Remiáš, Slavkov u Brna, ČsČk 972.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.
KOUPÍM rodinný dům nejlépe se zahradou ve Slavkově nebo blízkém okolí. Tel.:
722 712 978.
KOUPÍM byt 2-3+1 ve Slavkově u Brna.
Balkon výhodou. Tel.: 728 901 841.
PRONÁJEM bytu 2+1 v Křenovicích. Byt
je zrekonstruovaný a plně vybaven. Cena
9000 Kč vč. inkasa/měs. Tel. 775 338 668.
PRODÁM rodinný dům ve Slavkově u Brna.
Tel. 732 881 536.
PRODÁM 3měsíční štěňata border collie,
černobílá a hnědobílá, fenky i psy. Očkováni,
odčerveni. Cena 500 Kč. Tel. 721 615 018.
KOUPÍM stavební pozemek nebo dům ke
kompletní rekonstrukci ve Slavkově u Brna.
Platba hotově. Tel.: 605 151 548.
KOUPÍM ve Slavkově sad nebo zahradu
s chatou. 608 051 582.
PRODÁM RD 3+1 v Dobročkovicích v dobrém stavu se zahradou. Zájemcům pošlu
fotky. Cena 1 250 000 Kč – cena k jednání.
E-mail: lucie.p28@seznam.cz
ZÁMEČNICTVÍ – vrata, brány, branky, ploty,
zábradlí, schody a jin. zámečnické výrobky.
Tel. 728 932 628.
PRODÁM pozemek 488 m2 v Kobeřicích
u Brna vhodný na stavbu RD. Cena dohodou. Tel. 721 784 761.
PRODÁM dvougenerační dům v centru
Slavkova 5+kk 3+kk. Tel. 737 087 627.
KUŘATA dvoudenní, kříženci nosných plemen, netříděná – 1 kus za 30 Kč. Kozlíci
na dokrmení nebo hned na maso, na gril
atd. Prodám. Porážku umožním. 1 kg živé
váhy za 60 Kč. Tel. 737 410 620 Slavkov.
ÚKLID RD, bytů, kanceláří, byt. domů, restaurací, hotelů, mytí oken, výloh, úklid okolí
budov, zahrad, (jednorázový a pravidelný),
hlídání dětí. Jana Slezáková 737 087 627.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Hraniční kameny ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz (5)
Hraniční kámen z Milešovic
Dalším, v pořadí již pátým hraničníkem v zámeckých sbírkách je plochý kámen o celkové
výšce 80 cm. Výška nadzemní části činí 38 cm.
Šířka je 36 cm v dolní neopracované části
a 32 cm v horní nadzemní části. Kámen je
14 cm silný.
Hraničník je nahoře půlkruhovitě zaoblen.
Na lícové straně je patrná rytina kruhu, rozděleného svislou a vodorovnou čarou na čtyři výseče. V horní polovině kruhu jsou vyryta špatně
čitelná písmena DZ. V dolní části kruhu je uveden letopočet, který začíná číslicemi 180. Poslední číslice není čitelná – snad jde o číslici 1.

Na rubové straně kamene nebyla nalezena
žádná rytina. Povrch kamene je na několika
místech mechanicky poškozen. Celý kámen je
silně nasáklý vlhkostí.
V okolí Slavkova se hraničníky s nápisem DZ
vyskytovaly pouze na hranici Otnic s Milešovicemi a Milešovic se Šaraticemi, a to výhradně
na okraji polí, která patřila k milešovickému
mlýnu Zouvalka. Rybník pod mlýnem a přilehlá
pole nesly název Dolní Zouvalka a ve zkratce
tohoto názvu je třeba hledat význam písmen
DZ. Podle starých popisů hranic se kámen s nej-

větší pravděpodobností původně nacházel na
hranici otnicko-milešovické.
Zbývá vysvětlit význam kruhu na kameni.
Marta Králová ve své knize Na dobré hodince
v Otnicích věnovala jednu z kapitol mlýnu
Zouvalka. O zdejším mlynářském rodu Žandovských píše: „Mlynáři ze Zouvalky se od
obyvatel Otnic poněkud lišili. Žili si po svém,
nemuseli robotovat na panském, byli soběstační a svým způsobem velmi bohatí. A také
to byli furianti k pohledání, což dali mnohokrát
znát.“ Je možné, že ohraničení polí patřících
k mlýnu pomocí mezníků s nápisem DZ
vzniklo z iniciativy samotných mlynářů. Kruh
na jednom z kamenů mohl představovat mlýnské kolo a náročnější provedení naznačovalo
vyšší majetkové postavení mlynáře. Dle Marty
Králové Žandovští působili na Zouvalce minimálně od roku 1777 a mlýn opustili v roce
1874. Po přibližně stoletém působení prodali
mlýn knížeti Lichtenštejnovi a odstěhovali se
do Žarošic. Mlýn Zouvalka byl potom zrušen.
(pokračování příště)
Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz

Fotbal v červnu
Lícová strana hraničního kamene
s písmeny DZ. Foto Martin Jirák

Náčrtek hraničního
kamene s písmeny DZ

Detail kruhu na lícové straně kamene. Foto Martin Jirák

Daria Novotná představila svůj ateliér
Do svého nového ateliéru nechala v sobotu
4. května nahlédnout slavkovská malířka Daria
Novotná. A zájem veřejnosti překonal její očekávání.
Již před 17. hodinou se tísnily hloučky lidí
v areálu Destily ve Slovanské ulici, kde v prvním patře našla malířka útočiště. Návštěvníci
se zajímali jak o osobu samotné malířky, o její
plány do budoucna, tak i o náměty jejich obrazů a o techniku malby. Se zájmem si prohlíželi malířčina díla a někteří živě diskutovali
o vystavených obrazech.
V 18 hodin vystoupil kamarád D. Novotné
Pavel Pražák, hráč na sitar, surbahar a gong,
aby zpestřil návštěvníkům prohlídku ateliéru
hrou na gong. Nechybělo ani občerstvení. Celý
sobotní podvečer se odvíjel ve velmi přátelském ovzduší.
Daria Novotná doposud ve Slavkově svoje
díla neprezentovala. Za sebou má však už tři

desítky úspěšných výstav nejen v ČR, ale
i v zahraničí. V letošním roce představí malířka
svoje díla na samostatné výstavě na slavkovském zámku. Vernisáž výstavy se bude konat
19. září a výstava potrvá do 10. listopadu letošního roku.

Daria Novotná ve svém ateliéru

Foto: archiv DN

V měsíci červnu končí fotbalový ročník
2012/2013. Na městské stadionu budou sehrána následující mistrovská utkání:
„A“ mužstvo – I.A tř. JmKFS
So 1. 6., 16.30 h. – Tvrdonice
So 15. 6., 16.30 h. – Velké Pavlovice
„B“ mužstvo – III. tř. OFS
So 8. 6., 16.30 h. – Hodějice
So 22. 6., 16.30 h. – Letonice „B“
dorost I. tř. JmKS
St 29. 5., 18.00 h. – Letonice
So 8. 6., 14.00 h. – Otnice
Ne 23. 6., 10.15 h. – Lipovec
St 5. 6., 17.30 h. – Bučovice
žáci st. a ml. I. tř. JmKFS
Ne 2. 6., 9.00, 10.45 h. – ČAFC Brno
Ne 16. 6., 9.00, 10.45 h. – Chrlice
přípravky st. a ml. OS OFS
Ne 9. 6., 10.00 h – Bučovice
VV SK Slavkov u Brna děkuje všem hráčům
za dobré výkony, trenérům za pečlivou přípravu svých svěřencům, funkcionářům za vytrvalou práci. Díky také patří sponzorům
a v neposlední řadě našim příznivcům. Těšíme
se na shledání v novém SR 2013/2014 začátkem měsíce srpna.
rs

Nejen golfem

Jedno z děl Olbrama Zoubka

Foto: B. Maleček

Při pohledu na název a umístění golfového restauračního a ubytovacího zařízení s názvem
Golf Hotel Austerlitz by běžný občan konstatoval, že toto zařízení slouží pouze pro potřeby
golfových nadšenců. Je jen a jen dobře, že tomu
tak není. Již poněkolikáté se v prostorách restaurace a klubovny uskutečnila výstava obrazů, povětšinou brněnských malířů a vždy se tato akce
návštěvníkům velice líbila. Ale současná výstava
pod záštitou brněnské galerie Fénix se liší nejen
rozsahem, kdy vedle obrazů jsou k vidění i sochařské výtvory, ale i hvězdnými autory. Vedle
sochařské star, akademického sochaře pana Olbrama Zoubka vystavuje zde i akademický sochař Igor Kitzberger a sochař Jaromír Gargulák.

Z malířů jsou zde obrazy s golfovou tematikou od akademického malíře Bořka Zemana doplněné dvěma obrázky začínající malířky Eriky
Vojtové ze slavkovskými motivy. Tato výstava
zde bude do konce měsíce května 2013 a nejenže je k dispozici všem příchozím, ale je
možné i zakoupení vystavených originálů.
Je to poprvé, co slavkovská veřejnost má
možnost přímo ve svém městě shlédnout originální díla předních českých umělců a samozřejmě při prohlídce není konzumace nutná, ale
možná by bylo škoda neochutnat něco z nabídky
naší kuchyně a při tom vychutnávat i pohled na
vystavené originály.
Za Golf Hotel Austerlitz Kateřina Libenská
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Co se dá stihnout i když osud nepřeje
Nedávno se nejbližší
rodina, příbuzní a velká
spousta kamarádů rozloučila se Slávkem
Šedým, který zemřel
dne 2. května 2013 ve
věku nedožitých 59 let.
V životě si vždy s hlavou vztyčenou prošel
mnohým. Ať to byla
doba, kdy pracoval v Tepně Náchod a Vlněně
Brno, nebo doba, kdy si plnil svůj sen a vybudoval slavkovskou restauraci Klobouk, a nebo
pro něj nakonec bylo nejšťastnější období, kdy
v kabině kamionu projel křížem krážem celou
Evropu.
A co rodina? Našel si ženu, která mu byla

ve všech těžkých chvílích oporou, dobře vychoval své děti, užil si svou milovanou vnučku.
Jeho otevřená povaha předurčovala i jeho záliby. Pro nás to je nezapomenutelný volejbalista, srdcař, který by na kurtu nechal i duši
a s kterým se při banju a kytaře lépe zapomínalo na nevydařené zápasy. Pro jiné nezapomenutelný společník na akcích, spojených s jeho
celoživotní láskou – s country. A pro ty další
zase nezapomenutelný účastník lyžařských výprav. Troufáme si říci, že se těm zasvěceným
až do smrti vždy objeví úsměv na tváři, když
zaslechnou slova „chata Majka“.
Někteří toho za život stihnou hodně. A některým pak ještě na pohřeb přijde velká spousta
kamarádů…
Za všechny slavkovští volejbalisté
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Poděkování
Chtěla bych tímto poděkovat neznámé poctivé nálezkyni za odevzdání ztracené peněženky s doklady na policii ve Slavkově.
V dnešní době je to čin, zasluhující veřejné
uznání.
Děkuje Marta Holešovská

Změna ordinační doby
MUDr. J. Všetíček oznamuje změnu ordinační doby chirurgické a proktologické ambulance, Slavkov u Brna, Palackého n. 77
Po, Út, Čt
7–12 13–17
St
8–12
Pá
8–13
Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

Cestou necestou aneb Svojsíkův závod 2013
Všemi členy Junáka očekávaná událost se blížila mílovými kroky, přípravy vrcholily a vedoucí jednotlivých družin či oddílů vkládali do
svých svěřenců obrovské naděje. Tak nějak by
se daly ve stručnosti shrnout činnosti střediska
slavkovských skautů před základním kolem celorepublikového závodu, konaného v našem
městě v sobotu 20. dubna. Co se událo během
závodu a co následovalo?
Přibližně desetikilometrová trasa nabídla
dětem jednoduché i složitější úkoly, které měly
prověřit pestrou škálu schopností a dovedností,
například logické uvažování, zručnost, vynalézavost či týmovou komunikaci a souhru. Za zmínku
určitě stojí stanoviště na slavkovském rybníku,
kde bylo úkolem obeplout na loďce bójku.
Soutěžící využili tělesnou obratnost k přechodu nízkých lan, dokázali postavit stan za
velmi větrného počasí na Urbánku. Zajímavý
úkol, který prověřil znalosti i všímavost skautů
i skautek, byl při vytváření návrhu trasy naučné
stezky ve Slavkově a okolí.
Mezi další zajímavá stanoviště bych zařadil
to, kde se prověřovaly znalosti první pomoci.
Namaskovaná zranění vypadala opravdu věrohodně. Většina účastníků závodu tento úkol
zvládla a mnoho z nich si odneslo z tohoto stanoviště dost vysoký počet bodů.

A jak to celé dopadlo? I když se domácí
skauti a skautky prali o postupové pozice jako
lvi a lvice, bohužel to nestačilo. Nejúspěšnější
z našich byla dívčí družina 4. oddílu na 4. místě.
Přesto si myslím, že všichni zúčastnění, děti, vedoucí a rozhodčí na stanovištích si závod jak se
patří užili. Není přece důležité vyhrát, ale
zúčastnit se.
Závěrem bych rád poděkoval rybářům ze
Slavkova za poskytnutí loďky a Zámku Slavkov,
za možnost využití jejich zámecké zahrady.
První jarní střípky z Junáka Slavkov
Družina Švestek se v termínu 15.–17. března
zúčastnila výpravy na Holštejn u Blanska společně s 6. oddílem.
Sobotní den patřil stopovací hře po okolí Holštejna, kde jsme si prohlédli jeskyni Lidomornu
a zříceninu hradu Holštejna.
Týden poté jsme uspořádali tradiční závod
Slunovrat, letos v netradiční formě, pouze pro
děti našeho střediska.
Příměstský tábor Junáka Slavkov
Jako každým rokem i letos chystáme pro vaše
děti příměstský tábor plný různorodých aktivit
a to v posledním prázdninovém týdnu 26. až 30.
srpna. Děti si budou moci zahrát hry určené pro
velký kolektiv nebo si vyzkoušet různé výtvarné
či pohybové aktivity. Už tradičně pak bude

ústřední část programu věnována celotáborové
hře, jejíž legendu odtajníme až v první táborový
den, aby účastníci nepřišli o překvapení.
Veškerý program, včetně zmíněné celotáborové hry, mají na starost zkušení a proškolení vedoucí a je vymýšlený tak, aby si v něm každý
našel to, co ho baví. Ve chvilkách volna budou
moct děti využít takzvaných miniškol, kde
budou mít možnost se naučit či vyzkoušet různé
věci, na které v programu narazily jen okrajově.
Jeden celý den budě věnován výletu a ten bude
nejspíš jako v letech minulých směřovat do dětského zábavního centra Bongo v Brně, avšak
v jednání jsou i další místa s velice atraktivním
vyžitím.
Stravování bude zajištěno třikrát denně (dopolední a odpolední svačinka, oběd v jídelně
areálu bývalého cukrovaru), pitný režim bude
dodržován po celou dobu konání našeho tábora.
Táborový den začne vždy v 8 a skončí v 17
hodin. Hlavní vedoucí tábora je zkušená vedoucí
4. dívčího oddílu Kristýna Bayerová. Přihlášku,
kontakty i další podrobnosti je možné najít na
našem webu www.junakslavkov.cz. S přihlašováním však raději neotálejte, protože kapacita
tábora je omezená.
Těšíme se na vaše děti a samozřejmě i na vás,
rodiče.
Pája Dohnalík, Týna Mazalová

Motoklub Austerlitz informuje
Začátkem měsíce května ve dnech 4. a 5. 5.
byl uspořádán jedenáctý závod „Slovácký přírodní okruh“ ve Starém Městě. Před zahájením
tréninků vydatně pršelo, ale sobota byla slunečná. Jen parkoviště závodních strojů bylo blátivé. V sobotu v devět ráno začaly tréninkové
dvacetiminutové jízdy devíti obsahových tříd.
Olda Hanák odstartoval v 11.30 na vypůjčené
Aprilii 250 ccm, viděl ji i seděl na ni poprvé.
V prvním kole se seznamoval s motorkou, v druhém a třetím byl rovnoceným jezdcem. Po projetí čtvrtého kola oznamoval okruhový rozhlas
prvního závodníka, který zajel nejrychlejší čas
pod dvě minuty – hlásil č. 49 Oldy Hanáka. Bylo
to nečekané, ale příjemné překvapení. V pátém
kole neprojel a v dalším jel do depa. Důvodem
byl lehký pád na pravou stranu, ulomila se třetina páčky přední brzdy, jinak nic vážného. Přes
toto zaváhání, nebyl v prvním tréninku jeho čas
na jedno kolo překonán!

Po 250 startoval ve 12 h. ve tř. 125 ccm na své
motorce po opravě motoru. Po startu do prvního
kola před první zatáčkou při odřazení se motor
bez avizování zadřel. Následoval nehezký pád –
salto i s motorkou. Olda byl jen bolestivě potlučen, ale odešel po svých. Motorka je na tom hůř.
Je to velká škoda, vloni zde jezdil do posledního
kola první, ale skončil nakonec druhý.
Odpolední trénink tř. 250 ccm byl odstartován
v 15 hod. Olda i přes malé bolesti skončil čtvrtý
a zajistil si start na neděli z první řady.
Nedělní závody začaly třídou 175 ccm Klasik.
Tř. 250 ccm byla v pořadí sedmá. Olda odstartoval pátý, další kolo už jel třetí. Po několika útocích jezdců Kunce, Kaliny, Křena nakonec všem
odolal a skončil třetí a byl opět na bedně k velké
radosti nás všech Oldových fandů.
Na další závod „300 zatáček Gustava Havla“,
který se jede v Hořicích 19. 5., pojede Olda na
vypůjčené Aprilce 250 ccm od pana Kašpárka.

Hůře na tom je časově s prací na opravě havarované 125 ccm mechanik „děda“ pan Hanák, aby
ji stihl opravit a zpojízdnit.
Je nutné se také zmínit o našem druhém závodníkovi – panu Frenkie Mrázkovi, který startoval ve St. Městě ve tř. 750 ccm. V prvním
tréninku skončil čtvrtý, ve druhém třetí, což je
v tak silné třídě obdivuhodné. V nedělním závodě
startoval z první řady a díky svému jezdeckému
umění skončil čtvrtý. Je to nepřekonatelný talent
na málovýkoném starším stroji Triumph. Dne 5.
května tento velký závodník slavil své 77. narozeniny. K tomuto výročí mu přeje MK Austerlitz
zdraví, štěstí v životě a v silničních závodech
mnoho výstupů na stupně vítězů (na bednu)
a brzké dokončení nového závodního stroje.
Dále MK Austertlitz připravuje na 25. květen
silniční vytrvalostní závod ve Vyškově na letišti.
Snad bude dobré počasí a závody se vydaří jako
vloni. Zveme všechny příznivce.
J.M.
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Hledání pokoje ve shonu života
Holandský konvertita Werhade, který se stal
benediktinem v Beuronském klášteře, popsal
svou cestu k obrácení v knize „Nepokojem
k Bohu“. Začátek obrácení vidí v hluboké nespokojenosti se světem a životem. Svět okolo nás
denně „bombarduje“ naše vjemy a smysly množstvím informací, které vyvolávají v člověku často
nepokoj, shon a nejistotu.
Zamysleme se dnes nad tím, kolik různých informací jsme přijali jen během tohoto týdne,
který jsme prožili. Životní příběhy v časopisech,
různé názory, diskuze, které jsme zachytili v rozhlase, zajímavá fakta na internetu. Které pro nás
byly přínosem a od kterých nás dřív bolela hlava
nebo se v nás ozval nepokoj?
Někdy jsme neklidní, ani nevíme přesně proč
a pokoj jaksi nemůžeme najít.
Mluví se o tom, jak je svět horší, jak lidé se stávají nepokojnějšími. To však nemusí jít do konce.
Nadejde doba, kdy člověk řekne: Už dost té nepravdy, nemorálnosti, dost těch náhražek místo
skutečného života, a začne hledat to pravé – pravý
pokoj, pravé slovo, morálku a skutečný život.
Podobně, jako když se v poslední době odha-

Slavkovské čarodějnice

Foto: archiv SČ

luje, jak nekvalitní potraviny nám nabízí dnešní
trh a lidé se rozhodují pro dražší, ale zdravější
stravu bez náhražek.
Sami pociťujeme, že ve světě trvalý pokoj nenajdeme. Do toho ale vstupuje Ježíš se svou nabídkou. Mluví o pokoji, který on sám člověku
zanechává a který on sám dává. Ježíš obrací svoji
pozornost na Ducha Svatého: on nás naučí
všecko a připomene nám všechno, co říkal Ježíš.
Stojí za to podívat se do hloubky našeho nitra,
které stvořil Bůh a ve kterém On sám přebývá. Při
pohledu do svého vlastního nitra lze nalézt něco,
co by šlo vyjádřit slovy: „spočinutí v Bohu“.
V nitru svého srdce lze najít Ježíše, který nám vychází vstříc se svým pokojem a odpuštěním.
Dejme mu šanci, aby nás učinil novým stvořením
a daroval nám Boží pokoj, který svět dát nemůže.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický děkan

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.
Svatourbanské hody, neděle 2. 6., hodová
mše svatá, rodák P. Jindřich Kotvrda, farář
z Brna Komína, průvod v 9.30 od radnice.
Svěcení oltáře v Nížkovicích, sobota 8. 6. při
mši v 10.00, biskup Vojtěch Cikrle.
I. sv. přijímání, neděle 9. 6. v 8.30.
Pouť na Špitálce, pondělí 24. 6. na sv. Jana
Křtitele, mše sv. v 18.00
Výlet dětí z náboženství, úterý 25. 6.
Na faře jsme k dispozici:
středa 9.30–12 a 15.30–16.30 pátek 9.30–12 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

Jaro v bošovické zoo
V pozdním jaru je návštěva Papouščí zoo
v Bošovicích velkým zážitkem. Teploty do 25
stupňů spolehlivě „vytáhnou“ všechny papoušky
do venkovních voliér, a tak návštěvníci mohou
spatřit i ty druhy, které jindy dávají přednost vnitřním prostorám.
A obdivovat mohou letošní mláďata např. aratingy žlutotemenného, ale i rozvetlé keře
a stromky v zahradě, a návštěva zoo se tak stává
i pastvou pro oči. Jak nám sdělila ředitelka zoo
Hana Škrháková Pádková, letos v lednu zahnízdily i některé druhy arating a už se dokonce vylíhla i mláďata, která jsou také k vidění.

Slet čarodějnic 2013
Slétlo se 90 malých čarodějnic a čarodějů. Soutěžilo se v sedmi disciplinách – skok přes oheň,
hod bramborem do hrnce, jízda na koštěti mezi překážkami, jízda na koštěti pozpátku, skoky
v pytli, hod koštětem do dálky a slalom s koulí na lžičce.
Na závěr jsme upálily zlou čarodějnici. Počasí nám přálo, soutěže se vydařily, párky se opekly
a za rok 30. 4. Na shledanou.
mk

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Paradoxy
Dnes máme krásnější domy, ale neúplné rodiny, víc vymožeností, ale méně času, víc
druhů jídla, ale méně výživy. Znásobili jsme
naše majetky, ale zredukovali jsme naše hodnoty. Máme dva platy, ale víc rozvodů. Mluvíme mnoho, milujeme málo, podvádíme příliš
často. Máme vyšší budovy, ale nižší charaktery,
vyšší platy, ale nižší morálku. Máme širší dálnice, ale užší obzory, víc vědomostí, ale méně
soudnosti. Utrácíme příliš bezstarostně. Kupujeme víc, těšíme se z toho míň. Smějeme se
málo, jezdíme rychle. Naučili jsme se spěchat,
ale ne čekat. Čteme málo, ale televizi sledujeme hodně a modlíme se velmi zřídka. Cestujeme na Měsíc a zpět, ale máme problém přejít
přes ulici navštívit sousedy. Máme mobily a počítače, ale méně komunikujeme. Učíme se jak
vydělat na živobytí, ale ne jak žít. Přidali jsme
roky životu, ale ne život rokům.
Co s tím? Nenechávej nic na zvláštní příležitost, protože každý den, který žiješ, je
zvláštní příležitostí. Buď víc času se svou rodinou a přáteli. Používej své křišťálové poháry,
nešetři nejlepším parfémem a použij ho, kdykoliv budeš chtít. Navštěvuj místa, která máš
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rád. Sedni si venku a obdivuj výhled bez toho,
abys věnoval pozornost svým potřebám. Odstraň ze svého slovníku fráze jako „někdy
jindy“ a „příště“, napiš dnes dopis, který jsi
chtěl napsat „někdy jindy“. Řekni své rodině
a přátelům, jak moc je máš rád.
Zkrátka neodkládej nic, co přináší smích
a radost do tvého života. Každý den, každá hodina, každá minuta je výjimečná a nevíš, jestli
není třeba tvoje poslední…
„Není větší ceny nad ztracený čas.“ (Michelangelo Buonarroti)
„Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem… mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu se o vás starají a napomínají vás.
Za to, co dělají, si jich nesmírně važte. Mějte
mezi sebou pokoj.“ (apoštol Pavel – 1.Tesal.
5,11-13)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
i v měsíci červnu na sobotní bohoslužby konané
1., 15. a 29. 6. na adrese Lidická 307, Slavkov.
Začínáme vždy v 9 hodin společným studiem
Božího slova a od 10.30 hod. následuje úvaha
nad biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 789
034 (kazatel Libor Škrla) www.casd.cz

Pro děti je kromě oblíbených papoušků připravena vedle budovaného pavilonu pro amazoňany
i malá ohrada, kde mohou pozorovat dva kozlíky,
kteří jsou letošní novinkou zoo.
A na co se mohou návštěvníci zoo v nejbližší
době těšit? Držitelé rodinných pasů (jen v Jihomoravském kraji se do tohoto projektu zapojilo
více než 50 tisíc rodin) mohou již od 1. června
využít slevy na prohlídku zoo. Další novinkou
jsou turistické známky, které již od dubna můžete v zoo získat. Turistické známky jsou dřevěné vypalované plakety, které jsou suvenýrem
a zároveň i potvrzením o dosažení turisticky
atraktivního místa, které jinde nelze koupit.
Od 1. června obohatí návštěvu zoo také
ukázka sbírky nejkrásnějších tropických motýlů
v Centru ekologické výchovy zoo, která potrvá
až do 7. července.
Program na začátek léta je bohatý a bošovičtí
papoušci se už těší na vaši návštěvu. Zoo je otevřena každý den od 10 do 18 hodin.
red.

Zájezd do Rosenburgu
Cestovní agentura Antea pořádá jednodenní
zájezd na zámek Rosenburg, Kittenberské zahrady a Tulln, který se uskuteční 31. srpna za
cenu 640 Kč na osobu.
Cena zahrnuje dopravu autobusem a služby
průvodce, nezahrnuje skupinové vstupy (nejsou
povinné) – Rosenburg 12,5 €, Kittenberské zahrady 7 €, zahradnický veletrh v Tullnu 11 €,
komplexní pojištění léčebných výloh 27 Kč).
Odjezd je v sobotu 31. srpna v 5.30 hod. z parkoviště v ul. B. Němcové, další nástupní místo
je v Brně (Zvonařka).
Na nádvoří zámku Rosenburg budete svědky
letecké show dravců – ukázky renesančního sokolnictví a ukázky lovu pomocí dravých ptáků.
Po poledni navštívíme nedaleké Kittenberské
zahrady. Budete moci porovnat a možná se i inspirovat různými styly proslulých světových zahrad (anglickou, japonskou, portugalskou,
toskánskou, alpskou, palmovou a další).
V pozdním odpoledni navštívíme zahrádkářský
veletrh v Tullnu, který je každoroční slavností
květin. Program doprovází řada folklorních akcí
a veřejná vystoupení kapel. Den zakončí velkolepý ohňostroj a promenáda osvětlených lodí na
Dunaji. Návrat bude v nočních hodinách.
Další info na www.ck-antea.cz
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Rady do zahrady – červen
Pranostika: Jaké počasí o Medardu bývá, takové se v létě po něm ozývá.
Všechny ovocné stromy jsou již odkveteny
a při dobré závlaze se začínají vyvíjet plůdky.
Při bohaté násadě si stromy v červnu sami zregulují nadbytečný počet plodů. Pokud chceme
mít velké plody musíme provést ještě další probírku a to ruční. Tato se provádí tak, že se odlomí plůdek, ale stopka musí zůstat na větvičce.
Vzdálenost plodů, které by měli zůstat na
stromě je asi 10 cm.
Postupně ještě můžeme vylamovat tzv. vlky
– bujné letorosty, které vyrostly zejména na
starším dřevě zmlazených stromů. Dobře vyvinuté delší letorosty, které můžeme použít pro
další zapěstování koruny, vytvarujeme do žádoucí polohy vyvazováním, rozpěrkami nebo
můžeme zavěsit drobná závaží. Koncem měsíce
můžeme prosvětlit zahuštěné koruny ovocných
stromů doplňkovým časně letním řezem.
Při vývoji plůdků provedeme přihnojení
rychle rozpustnými hnojivy na list nebo rozpuštěním jednosložkových nebo kombinovaných
hnojiv a použít jako závlahu. Při suchém létě
použijeme častěji závlahu, která by měla být asi
za 14 dní velmi vydatná. Pro udržení vláhy můžeme použít nastýlku posečenou trávou nebo
pilinami, řezanou slámou, drcenou kůrou
a štěpkou. Nastýlka také zabraňuje růstu ple-

velů, ale rády se do ní nastěhují myši, které pak
mohou okousat kmínky.
Červen je měsícem, kdy již můžeme sklízet
první rané ovoce (třešně). V zeleninové zahradě
zavlažujeme, okopáváme, mulčujeme, plejeme,
přihnojujeme – tak nějak lze nazvat nejběžnější
činnost. Pokud nám počasí nedovolilo nebo
došlo ke zmrznutí sadby, můžeme ještě na začátku měsíce vysázet předpěstovanou sadbu
rajčat, papriky,okurek nebo melounů. Po sklizených plodinách by mělo následovat mělké
zpracování půdy a okamžité osetí nebo osázení
následnou plodinou jako je červená řepa, karotka, letní odrůda letního salátu, salát listový
a salátová čekanka. Taktéž je možno vysévat
keřičkové fazole. I zde je důležitá závlaha. Neměla by být však přímo ze studní. Studená voda
způsobuje rostlinám šok a pomaleji rostou.
Nejvhodnější zálivka je na večer vodou přes
den ohřátou na slunci.
Pokud vám začne česnek paličák vybíhat do
květu, je vhodné tyto květy odstranit a tím zabránit zeslabování tvořících se palic.
Přihnojování zeleninových kultur kompletními hnojivy v době plné vegetace podporuje
dobrou úrodu. Ideální je aplikace hnojivým
roztokem při zálivce.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Sebeobrana pro ženy a dívky
Pozvánka na seminář sebeobrany pro ženy
a dívky. Seminář (cvičení) proběhne dne 2.
června od 14 do17 hod. v Akademií Bojových
Umění ve Slavkově u Brna. Výuka bude zaměřena na vyprošťovací techniky, údery, kopy
a bloky. Sebeobrana proti napadení beze zbraně,
ale i se zbraní (nožem). Naučíte se používat
běžné pomůcky, jako prostředek k ubránění. Co
sebou? Oblečení na cvičení a dobrou náladu
(cvičí se naboso). Během tréninku bude 15 minutová přestávka. Buďte připravení, pokud vás
někdo někde někdy napadne. Počet míst je omezen. O přihlášku si napište na: info@akademie.asia, nebo se zastavte osobně. Více

informací naleznete na www.akademie.asia
Zápis do kurzu Krav Maga proběhne dne
9. září v 17.30 hod.
Hlaváč Petr, instruktor

T-club a Total fitness
Od 1. ledna 2013 má T-club a fitness novou
otevírací dobu, kterou naleznete na www stránkách.
Dále je pro vás připravena super akce do fitness. Speciální permanentka s platností od 1. 7.
do 31. 8. 2013 pouze za 1200 Kč, kterou si můžete zakoupit již nyní ve fitness.
Veškeré informace naleznete na naších nových stránkách www.total-club.cz

Dresína tour 2013
Aktivní účast při jarních klasikách cyklistické
série Pro Tour nastartovala Ivana Křivánka ke
čtyřem etapám ve třech státech Evropy na dresíně. Dřevěná dresína bez pedálů i s jezdcem
a dalšími 12 000 nadšenci jízdy na kole se
zúčastnila závodu v holandském Maastrichtu.
Doprovod činilo pět dalších jezdců na normálních kolech. Při této Amstel Race s dojezdem
na bájný Cauberg byl vidět i vítěz profesionálů
Roman Kreuziger. Ivanovi stačilo 81 km v cíli
(16 km jsme bloudili a najeli navíc).
Druhá etapa při belgickém Fleche Wallon
byla na 72 km podél řeky Meuse z Charleroi do
Huy za slunečného počasí. Vlastně se najížděly
chybějící kilometry po dlouhé zimě. Cíl v kopci
na Mur de Huy bylo jedno velké stoupání. To
vše bylo však jen přípravou na etapu ve Francii,
která byla pojata jako mírová mise ze slavného
Dunkerque do Bologne sur Mer.
V předvečer jízdy byl silný vichr. Místo prohlídky přístavu byla dresína vystavena u prezen-
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tace cyklistického závodu „4 dny Dunkerque“.
Start za tmy nedělal potíže, ale 50 km proti
větru byl nářez. Přenos televize TV 3 v přestávkách byly zpestřením. Místo původních 75 km
nám usměvaví francouzští přátelé prodloužili
trasu až k neskutečným 89 km. Dojezd k památníku Napoleona byl volnější, ale celkový průměr 11 km na hodinu se dodržel. Přivítání
představiteli města a napoleonskými vojáky potěšilo. Předání mírového poselství na banketu
radnice v Bologni sur Mer splnilo svůj účel!
Po návratu do naší základny v belgickém
Liege jsme se chystali na start jednoho z nejstarších závodů Lige–Bastogne–Liege. Vidět
celý cyklistický cirkus kolem příprav a startu
je zážitek, navíc nás už znali s dresínou už
skoro všichni a na trati nás zdravili!
Ujelo se 282 km na odrážecí dresíně
a 3800 km autem. Vidět tři klasiky cyklistiky
na živo je rovněž splnění pěkného snu a zas
znovu – kam dál?
ik

Začátkem května se účastnilo týdenního rekondičního pobytu v Luhačovicích 29 našich
členů. Se zdravotními sestrami jsme si zopakovali některé poznatky o léčbě diabetu. O zdravé
stravování se staraly nutriční terapeutky v jídelně Společenského domu. Užili jsme si lázeňské procedury a účastnili se na slavnostním
otevírání pramenů s bohatým kulturním programem. Na ozdravný pobyt k moři do Bibione se
přihlásilo 97 účastníků, proto připomínáme, že
do konce června je nutné doplatit celý poplatek
v naší kanceláři na poliklinice. Po dohodě s vedením Technických služeb budeme opět využívat letní koupaliště k rehabilitačnímu cvičení
a plavání. Začínáme v pondělí 1. července v 10
hodin pod vedením Mgr. Jany Sekerkové. Permanentky na 10 lekcí si můžete vyzvednout
v naší kanceláři už v červnu za 200 Kč naši členové a 250 Kč ostatní. Podmínkou je účast na
dopoledním cvičení. O tom, jak by se měli na
jaře stravovat diabetici a senioři, jsme si povídali koncem dubna s Mgr. Marií Martiňákovou,
učitelkou na Střední zdravotní škole v Brně.
S přibývajícím věkem je naše tělo méně výkonné, proto nepotřebujeme tolik kalorií, ale
zvyšují se požadavky těla na vápník, vitaminy
a jiné živiny. V jídelníčku by neměla chybět zelenina, ovoce, mléčné výrobky, libové maso,
ryby a přiměřená porce brambor, rýže, těstovin,
nebo luštěnin. Jídlo šetrně tepelně připravovat,
aby nedocházelo k úbytku vitaminů a minerálů.
V mnoha domácnostech se vypouští z jídelníčku ryby, které obsahují esenciální mastné
kyseliny, důležité pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění, hladinu cholesterolu, správnou funkci nervové soustavy. Mnohé odrazuje
přítomnost kostí, nebo neumí ryby chutně upravit zejména z nekvalitních mražených polotovarů. Přitom ve Slavkově na Koláčkově nám.
je prodejna čerstvých ryb, kde je vykuchají
a připraví na rychlou kuchyňskou úpravu. Nemusí to být jenom smažený kapr, ryby se dobře
snášejí s jakoukoliv zeleninou cibulí, pórkem,
rajčaty, česnekem, paprikou, žampiony, citronem a bylinkami. Připravte si kapra po Moravsku: 250 g kapra, 1 vejce, 20 g eidamu, sůl,
olej, zelená petrželka. Porce kapra osolíme
a opečeme po obou stranách na oleji. Vejce rozšleháme, přidáme strouhaný sýr a sekanou petrželku. Kapra vložíme do pekáčku, zalijeme
rozšlehaným vejcem a zprudka zapečeme
v troubě. A k tomu se hodí salát z ředkviček
a nových brambor: půl kg nových brambor uvaříme se slupkou, svazek ředkviček, rajčátka,
2 vařená vejce, salátová okurka, pažitka. Vychladlé brambory, vejce a zeleninu pokrájíme
a přelijeme dresinkem z bílého jogurtu, ochuceným hořčicí, pepřem, solí, octem a lžičkou
oleje.
V létě bychom se měli co nejvíce zdržovat
venku na zdravém vzduchu, na procházce
v parku, nebo relaxovat na zahrádce. Vždycky
musíme mít sebou vhodný nápoj, nejlépe vodu,
nebo neslazený čaj. Volbou může být i neslazená káva a minerálka. Pozor na energetické
drinky a zejména na „100% džusy“ s nízkým
obsahem ovocné složky a s nápisem bez cukru.
Ale když si přečtete drobným písmem, že ve
2 dcl je 90 g sacharidů, z toho 10 g cukru, tak
to je 9 výměnných jednotek za snídani i s obědem. Nedejte na reklamu a řiďte se vlastním rozumem.
Marie Miškolczyová
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Beachvolejbal zahájil sezonu a zve
Nábor mládeže
Tímto bychom chtěli pozvat mládež na kurty
v prostoru městského koupaliště, kde budou
každou středu probíhat tréninky.
Kategorie ve věku 9–15 let zahájí tréninky
ve středu 5. června od 16.30 hod. přičemž se
bude kombinovat přehazovaná a beachvolejbal.
Kategorie ve věku 15 let a více zahájila tréninky ve středu 1. května v 17 hod. Sraz vždy
u pokladny. Obě kategorie jsou zdarma!

Příměstský prázdninový beachvolejbalový kemp pro děti
Tímto bychom chtěli pozvat mládež na kurty
v prostoru městského koupaliště, kde budou ve
dvou termínech pořádány dětské příměstské
kempy (8.–12. července, 29. července–2. srpna).
Kemp je určen pro děti od 9 do 15 let. Cena 1800
Kč/osobu/kemp (bez pojištění) zahrnuje tréninky
s trenérem, beachtričko, pronájem kurtu včetně
míčů, pitný režim (voda), oběd, vstup na koupa-

liště a bazén, sprcha, organizace turnaje, ceny do
turnaje. Na závěr kempu si děti zahrají turnaj
v minibeachvolejbalu. V případě nepříznivého
počasí je zajištěn Náhradní program (trénink
v tělocvičně nebo prohlídky zámku).
V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte: D. Zehnálek, tel. 774 822 866,
david.zehnalek@seznam.cz nebo L. Kuchta –
602 518 192, beachvolleyball@volny.cz
Více info na: www.beachvolleyballcz.cz

Folk a country na zámku
Vážené dámy, vážení pánové a všichni milovníci dobré country a folkové hudby, dovolte mi
tímto článkem pozvat vás na 15. jubilejní ročník
přehlídky „Folk a country na zámku.“ Akce
proběhne v pátek 31. května od 20 h. na nádvoří
našeho zámku a bude se konat v rámci „Dnů
Slavkova.“ Pořadatel je město Slavkov a hlavním mediálním partnerem bude country rádio
Čas. Bohužel dnešní doba, co se týče peněz, je
velmi napjatá a proto letošní ročník bude mírně
skromnější co se týče účastníků. Hlavním hostem večera bude dnes už legendární folková kapela Nezmaři z Českých Budějovic. Dalším
účastníkem budou, jako každoročně, skoro slavkovští Poutníci. Letos se vrátíme k tradici
předešlých ročníků a závěr koncertu bude tvořit
Country bál se skupinou taktéž skoro slavkovskou a sice s Praklem. Celý pořad bude uvádět
spíkr rádi Čas František Trnčák.
A teď něco málo o skupinách, které vás 31.
května budou bavit:
NEZMAŘI jsou charakterističtí vícehlasým
vokálem s doprovodem akustických nástrojů.
Její repertoár tvoří převážně vlastní písně ale
i světová folková klasika. Každoročně odehrají
přes 100 koncertních vystoupení po celé ČR
a Slovensku. Mají stálé publikum ve všech větších městech republiky. Za léta aktivního koncertování posbírali všechna ocenění, která se

v tomto žánru udělují. Kromě plzeňských Port
jsou také držiteli dvou Zlatých klíčů. Na svém
kontě mají 13 samostatných CD a DVD Nezmaři 30 let. Kapela je schopna ve vhodných
prostorách (kostely, kaple apod.) zahrát i čistě
akustický koncert. Nezmaří občas vystupují i ve
společném koncertním programu spolu s legendou moderní trampské písně MIKI RYVOLOU
a s mimořádným projektem Nezmaři a Jihočeská filharmonie. Současná sestava této populární
kapely, která bude u nás hrát již počtvrté, je následující : Pavel Jim Drengubák – kapelník
a hráč na kontrabas, Pavel Zajíc -kytara zpěv,
Antonín Hlaváč – kytara zpěv a Šárka Benetková – zpěv a klávesy.
POUTNÍCI letos začali svoji 43. sezonu. Za
tu dobu se samozřejmě vystřídala v kapele řada
muzikantů. Současná sestav se skládá z těchto
hráčů – Banjo a dobro Peter Mečiar, kytara
a zpěv Jakub Bílý, mandolína a zpěv Jan Máca
a moje maličkost zde hraje na elektrický kontrabas, zpívá, uvádí koncerty a dělá kapelníka neboli děvče pro všechno.
Mé jméno zní Jiří Karas Pola. Poutníci během
své historie vydali celkem 13 CD nebo LP. Na
letošní vánoce chystáme 14. nosič s názvem
„Country vánoce.“ Milovníci vánočních písní se
mají na co těšit.
PRAKL je volným pokračováním kapely

Poutníci

Foto: archiv

Osada. Ale skutečně velmi volným. Hraje některé písně co hrávala Osada, ale hlavně jeho
členy jsou bývalí osadníci, zpěvák a kytarista
Olda Mikuš a kytarista Milan „Éble“ Slezák.
Zbytek tvoří Jan Cupák hráč na basovku, Petr
Jekl na banjo a Libor Kořista na housle.
Občerstvení bude zajištěno. V případě velmi
špatného počasí, déšť a chlad, se festival přesune
do KC Bonaparte na Palackého náměstí.
Předprodej vstupenek začne zhruba 2 týdny
před samotnou akcí v knihkupectví KNIHA –
DÁRKY Skaličková – Pokorná, na Palackého
náměstí ve Slavkově u Brna. Cena vstupenek
bude v předprodeji 150 Kč a na místě 180 Kč.
Doufám že jsem na nic nezapomněl, mám
sice na to už roky, ale nerad bych vás přátelé
špatně informoval. Jinak se mějte fajn a já se
s vámi těším 31.5.2013 od 20.00 na Zámeckém
nádvoří ve Slavkově u Brna na shledanou.
Váš Jiří Karas Pola

Měsíc květen, první motýli, živé zahrady
Květen má být zbaven proměnlivosti měsíců
předcházejících, často však o proměnlivost počasí není nouze. V první polovině přinesl i vítanou vláhu, vpád ledového vzduchu po polovině
měsíce se nekonal. Bohatě odkvetly ovocné
stromy, poslední dekáda slibuje i bohatou úrodu
ovoce, včetně ořešáků, choulostivých na chlad.
Nástup jara byl rychlý až bouřlivý, teplo a dostatek vláhy bohatě povzbudil celou vegetaci.
Mnohé druhy ptáků již vyvádí a dokrmuje svou
mládež mimo hnízda. Avšak motýli, zvláště ti,
co přezimovali jakoby čekali, až přejdou poslední pozdní mrazy. Jeden z nejčasnějších bělásků, bělásek řeřichový, sameček s nápadně
oranžovou polovinou předních křídel opouští
často svou kuklu již v teplejším březnu. První
jarní květy odkvetly, kde jsou barevné babočky?
Mezi motýly v našich zahradách opravdové klenoty, umělecké dílo přírody svou vyvážeností
barev a kreseb rozmanitých vzorů budí oprávněnou pozornost v našem okolí.
Mezi první se vždy řadila babočka kopřivová
která zimu přečkává ve stadiu motýla. Spolu
s babočkou paví oko patřila k nejhojnějším mo-

týlům střední Evropy. Dříve všude hojná, v posledních létech v některých oblastech opakovaně
nepozorována.
Rozmáhající se hnutí „Živá zahrada“, podporované tiskem i rozhlasem odsuzuje nynější typ
zahrady, kde zmizela zelenina a vládne mechanizace, pesticidy a umělá hnojiva, kde cílem je
koberec s trávou typu anglický či golfový trávník, kde žije přibližně tolik živočichů jako na
poušti. Dbá se na to, aby travní porost byl kosen
jen dva až třikrát ročně, alespoň v určité části
zahrady, a to nejlépe kosou. Kosa nezničí hmyz
na rozdíl od motorových sekaček které rozdrtí
s travou i veškerý hmyz zahubí. Jmenovaný projekt má stále více a více přivrženců, formou soutěže se sleduje stav osazenstva zahrady, kde má
být i voda ve formě jezírka pro obojživelníky,
proschlé části stromů s dutinami pro ptáky,
včetně trouchnivého dřeva pro vývoj dutinového
hmyzu. Více ostrůvků s kvetoucími a dozrávajícími plevely včetně květin i zralého ovoce pro
motýly i hmyz.
V programu „Živá zahrada“ mají nezastupitelné místo kopřivy. Hlavně pestré babočky, kte-

rých je u nás kolem deseti druhů, z toho 2 druhy
již vyhynulé, stále však 6 druhů baboček mají
kopřivu dvoudomou za živnou rostlinu pro
vývoj housenek. Další 2 druhy baboček k nám
přilétají z jihu Evropy i z Afriky, když se v jejich
domovině hustota populace zvýší. Je to invazně
se vyskytující babočka bodláková a další, za
horkého léta z nejpestřejších babočka admirál.
Ta přilétá každoročně přes Alpy dále na sever,
kde zakládá letní generaci, jejíž motýli se zase
vracejí zpět na jih Evropy. Housenky baboček,
vesměs tmavé až černé barvy vylézají z úkrytů
při zemi až se setměním.
Kopřivy si zaslouží více pozornosti i pro nás.
Již od starověku se používají jako zdroj potravy,
vlákniny a léčivých látek. Jsou jednou z devíti
bylin v lékopisech již z desátého století. Vyjádřeno jednou větou: „ dodávají živiny, posilují
celé tělo, jeho imunitní systém, čistí krev a posilují “. Je známa skutečnost, že stromy prosperují tam, kde vládnou kopřivy. Ty mají
v kořenových hlízkách bakterie, které vážou
vzdušný dusík, obohacují okolní půdu dusíkem,
potřebným pro růst.
Milan Hrabovský
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Oslava Karolínky aneb Jak se máme v KMŠ?

Uprostřed K. Kalášková

Foto: archiv

Slavkovská plavkyně
ladí formu
Mladé plavkyni Kateřině Kaláškové po
zimní přípravě začíná série závodů, plnění limitů a boj o účast na Mistrovství republiky.
V dubnu se zúčastnila kvalitně obsazeného závodu v Brně – Brněnský drak, s výsledkem 1x 1.
místo, 2x 2. místo. Dále proběhly závody Osvobození města Vyškova s umístěním: 3x 1. místo.
V Poháru Javořiny Uherský Brod získala Katka
4x 1. místo. Z Blanska si plavkyně přivezla 3x 1.
místo a pohár za nejlepší ženský výkon závodu.
O víkendu 11. a 12. 5. se plavkyně zúčastnila mezinárodních závodů Májové Brno, kde obsadila
v obrovské konkurenci 3x 5. místo a 2x 6. místo
a svými výkony na 50 m bazénu si zajistila účast
na Dětské olympiádě a splnila limity pro Sportovní centrum mládeže ČR v plavání.
Gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy. Děkujeme Radě města a zastupitelstvu
města Slavkov u Brna za podporu této plavkyně.

Dětský den
V neděli 2. června od 14 do 17 hodin se
koná v areálu chovatelského areálu ZO ČSCH
Slavkov u Brna, Polní (vedle DPS) Dětský den.
Pro děti jsou připraveny soutěže, malování na
obličej. Přijďte s dětmi, vnoučaty prožít pěkné
nedělní odpoledne. Koná se za každého počasí.
Srdečně zvou pořadatelé
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Koncem dubna zavítali naši předškoláci do
ZUŠ ve Slavkově u Brna na výchovný koncert.
Děti byly nadšené, zvláště z kostýmovaných hudebníků, kteří jim, mimo jiné, zahráli písničky
z jejich oblíbených večerníčků. V jarním období
začalo také první plavání v Aquaparku ve Vyškově. Každý pátek se teď naši budoucí školáci
těší, že se naučí plavat a vyřádí se ve vodě J.
Ve čtvrtek 9. 5. byl pro KMŠ Karolínku velký
den. Společně se sestřičkami jsme oslavovali
a děkovali za život naší „Karolínky“ Matky Terezie, díky které tu máme sestřičky, které naši
školku zřídily a s otevřenou a laskavou náručí se
o NI, i o NÁS VŠECHNY v ní, starají.
„A jak oslava probíhala?“ Po svačince jsme si
s dětmi v jednotlivých odděleních přečetli dopis
„z nebe“, ze kterého jsme se dozvěděli, že se
máme pokusit sestavit pomocí čísel text o životě
Matky Terezie a obdrželi instrukce, jak vyrobit
obraz, který nám její život trošku přiblíží. Poté
jsme se sešli již úplně všichni (i se sestřičkami J),
abychom si svá díla vzájemně prohlédli, pověděli
si o nich a zazpívali písničku o Karolínce.
„A co nám přátelé z nebe na Karolínku prozradili?“ Před mnoha a mnoha lety v jednom
městě, které se jmenovalo Stadtamhof, žila se
svojí hodnou maminkou a tatínkem malá holčička Karolínka. Maminka byla šikovná hospodyně, která se vyznala v mnohých věcech a měla
otevřené srdce pro všechny, kdo ji potřebovali
a žádali o pomoc (pro všechny chudé, hladové
i nemocné). Tatínek byl zase šikovný a uznávaný
lodní mistr. Dokázal bezpečně řídit loď po Dunaji za každého počasí (když svítilo sluníčko,
i když foukal silný vítr nebo
byla bouřka). Oba rodiče věřili v Boží lásku a dobrotu.
Věřili, že je má Bůh moc rád,
že je chrání a že ve všem, co
v životě přichází, je s nimi.
Tohle všechno se od svých
rodičů mohla naučit i malá
Karolínka. Uměla mít ráda,
byla odvážná a věřila v Boží
dobrotu.
Když trochu povyrostla,
objevila ve svém srdci touhu,
že by to chtěla předávat i dal- Karolínka
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Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 18. června.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
příspěvku, popř. i nezařazení. Příspěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 25. května 2013

ším dětem. Chtěla je učit žít a věřit v Boží dobrotu. Proto se stala učitelkou. Učila děti číst, psát
a počítat, vyprávěla jim o velikém světě plném
lidí a učila je také o Boží lásce. Měla ráda Pána
Ježíše a rozhodla se, že chce žít jen pro něho.
Chtěla pomáhat všude tam, kde ji potřebuje
a kam ji pošle.
Z malé holčičky Karolínky se tak stala velká
Matka Terezie. A protože na světě je hodně lidí,
kteří Boha neznají, neví o jeho lásce ke každému
člověku (ke každému z nás), nezůstala na tento
úkol sama. Začaly se k ní přidávat další dívky,
které toužily po tom, co ona. Pomáhat chudým
a potřebným. Postupně jich bylo víc a víc. Přicházely do mnohých měst a vesnic na celém
světě a přišly také k nám do Slavkova u Brna.
A protože měsíc květen nepatří „jen Karolínce“, ale všem našim maminkám, pozvali jsme
si je i se všemi, kteří je mají rádi, do naší školky,
abychom jim alespoň „malým vystoupením“
a dárečkem poděkovali za to, jak se o nás s láskou starají a popřáli jim k jejich svátku.
Vystoupení dětí z Rybiček, jste mohli někteří
z vás zhlédnout i v pátek 24. května v rámci programu „Noci kostelů“.
Pro velký úspěch k nám, stejně jako v loni,
zavítali také mladí studenti lékařství s programem MEDVÍDKOVA NEMOCNICE, aby
dětem zábavnou formou na jejich „plyšáčcích“
ukázali, jak pečují lékaři o lidské zdraví a pomohli tak dětem, aby se nemusely tolik bát,
když budou někdy pomoc lékařů potřebovat.
Za KMŠ Karolínka napsala paní učitelka
Jana Kejnovská

Foto: archiv

KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVEN 2013
Datum

hod.

31. 5.–2.6.
1. 6.
1. 6.
1. 6.
1. 6.
2. 6.

9.00
9.00–18.00
11.00 a 15.00
10.00–16.00
19.30

6. 6.–7. 7.
8. 6.
13. 6.–1. 9.
15. 6.

20.30

20. 6.–15. 9.

17.00

22. 6.
23. 6.

15.00
19.30

29. 6.
29. 6.

9.00–16.00
10.00–16.00

akce/místo konání

pořadatel

Dny Slavkova a Svatourbanské hody
6. mezinárodní setkání Slavkovů
Slavnostní otevření expozice Napoleon – Austerlitz
Zámek Slavkov – Austerlitz
Trhy v zámeckém parku
ZS-A
Ukázky renesančního sokolnictví ze zámku Rosenburg, zámecký park
ZS-A
Prohlídky půd a krovů, kostýmované prohlídky zámku
ZS-A
Concentus Moraviae – koncert italského souboru Accordone „Příběhy z Neapole“
Historický sál, město Slavkov u Brna
Fotoobrazy Aleny Šindarové – výstava abstraktních fotografií, galerie v přízemí, vernisáž nebude ZS-A
Napoleonská bitva a život Kouniců – ukázky v prostorách rakouského zámku Rosenburg
ZS-A
Průvodci a provázení – výstava o jednom dni průvodce zámku, galerie před kavárnou
ZS-A
VLASY jako terapie – hippie muzikálová show v zámeckém parku,
hippie zábavné odpoledne od 14.00 hodin
ZS-A a MK Promusic
Odkazy a návraty – výstava k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu,
galerie v prvním patře, vernisáž 20. 6. v 17 hodin v Historickém sále
ZS-A
Animované biblické příběhy – Samuel, Spravedlivý soudce, kino JAS
ZS-A a Apoštolská církev Brno
Concentus Moraviae – koncert francouzského souboru Café Zimmerman: A. Vivaldi
„L’Estro Armonico, op. 3“, Historický sál
město Slavkov u Brna
Oldtimer festival 2013 – jubilejní 20. ročník, zámecký park
ZS-A a AGM CZ
Kostýmované prohlídky zámku
pořadatel ZS-A

Výzva pro pořadatele akcí
Žádáme všechny organizátory společenských, kulturních, sportovních a podobných akcí, aby zasílali informace, které
chtějí uveřejnit v přehledu akcí ve Slavkově u Brna, na adresu austerlitz@meuslavkov.cz.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

30

5/2013

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

1. 6. sobota
2. 6. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

5. 6. středa

19.30 hod.

8. 6. sobota
9. 6. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

12. 6. středa

19.30 hod.

15. 6. sobota
16. 6. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

19. 6. středa

19.30 hod.

22. 6. sobota
23. 6. neděle

19.30 hod.
16.30 hod.

26. 6. středa

19.30 hod.

29. 6. sobota
30. 6. neděle

19.30 hod.
19.30 hod.

âERVEN 2013
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK

90 minut
Malý gorilí sameček Snížek ví, jaké je to být jiný. Jeho sněhově bílý kožíšek ho odlišoval od tlupy goril, už když se narodil v
hluboké džungli. Nyní žije daleko od svého domova, v ZOO v Barceloně, kde je pro návštěvníky největší senzací. Jenže ostatní
gorily ho kvůli jeho jiné barvě odhánějí. Snížek má plán! Chce utéct a tajně navštívit mocnou čarodějku z cirkusu, která by mu
mohla splnit jeho největší přání: být jako ostatní, stát se obyčejnou gorilou... Žánr: animovaný, rodinný.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

KUŘE NA ŠVESTKÁCH

93 minut
Hlavním hrdinou romantického příběhu o osudové lásce je Nasser Ali Khan (Mathieu Amalric), nejslavnější houslový virtuos své
doby. Ten si jednoho dne zničí své skvělé housle, a protože žádné další, se kterými by byl skutečně spokojený, nemůže najít,
rozhodne se, že se odevzdá smrti. Ulehá do postele a vzpomíná na svůj mnohdy legrační osud a vztahy a sní a představuje si
budoucnost. Žánr: drama, komedie, rodinný. Dále hrají: Isabela Rosellini, Edouard Baer, Rona Hartner, Chiara Mastroianni.
Vstupné: 70 Kč
Mládeži přístupný

KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ
Tvůrci Doby ledové a Ria odhalí neobyčejný, skrytý svět, který jste si ani nedokázali představit v nové dobrodružné komedii.
Království lesních strážců je příběhem věčného boje dobra, které chrání přírodu, a silami zla, které chtějí přírodu zničit. Když se
jednoho dne malá teenagerka náhle probudí v podivném tajuplném světě, musí se spolu s partičkou zelených zábavných
postaviček pokusit zachránit jejich tajný svět... vlastně i náš svět. Animovaný film v českém znění.
Vstupné: 75 Kč
Mládeži přístupný

ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE

92 minut
Dora po vzrušené hádce vyskakuje z Richardova auta a stopne si náhodně projíždějící vůz, ve kterém sedí Adam.Ten si myslí,
že Dora je prostitutka a nabídne jí kšeft: Má zahrát při rodinné oslavě roli přítelkyně jeho mladšího bratra Martina. Klíčové
situace se pak odehrávají na samotě uprostřed lesa, kde Martin s Dorou prožívají jakousi variantu hry kočky s myší. Dlouho
máme pocit, že ji chce Martin ublížit, ale postupně přicházíme na to, že skutečné nebezpečí číhá jinde. Režie: Ivan Pokorný.
Hrají: Adéla Petřeková, Kryštof Rimský, Robert Jaškow, Jan Plouhar, Tatiana Medvecká, Zdeněk Žák a další.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 12 let

NERADA RUŠÍM

90 minut
Mistrně natočená stylizovaná komedie s cílem pro atmosféru příběhu a s bravurními hereckými výkony pojednává s černým
humorem o hledání sama sebe a nacházení svého místa v životě. Vtipný snímek vypráví i o neobvyklé lásce plné absurdních
situací. Za groteskně laděný příběh o svérázných lidech a jejich vztazích byl oceněn hlavní cenou Křišťálovým glóbem.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 15 let

ŠMEJDI

78 minut
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu
děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých mrazí. Lži a promyšlená manipulace, jejímž jediným
cílem je donutit bezbranné staré lidi k nákupu předraženého zboží. Autorky tohoto filmu rok v převleku navštěvovaly akce, kde
se důchodcům vymývají mozky a kde mladí lidé nejsou vítáni. Námět, scénář, režie: Silvie Dymáková. Producenti: Hana
Třeštíková, Petr Morávek, Silvie Dymáková.
Vstupné: 65 Kč, pro starší 65 let zdarma
Mládeži přístupný

O MYŠCE A MEDVĚDOVI

80 minut
V obyčejném medvědím světě jsou medvědi vážní a zamračení. Medvěd Ernest je jiný. Je hudebník, rád by byl veselý, jenže je
chudý a často hladový. Při hledání něčeho k snědku chytí malou myšku Celestinu, která utekla ze svého podzemního myšího
světa. Aby Celestina neskončila v Ernestově prázdném žaludku, uzavře s ním dohodu. Když ji nesní, ukáže mu místo, kde může
získat spoustu čokolády, bonbónů a těch nejlepších sladkostí. Animovaný rodinný film v českém znění.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný

KRÁLOVSKÝ VÍKEND

94 minut
K americkému prezidentovi Franklinu D. Rooseveltovi (Bill Murray) přijíždí na státní návštěvu do jeho soukromé residence král a
královna Anglie. Setkání je o to významnější, že se jedná o historicky první návštěvu anglického královského páru v USA.
Poprvé se tak střetávají upjaté společenské konvence Angličanů s uvolněnou americkou morálkou na té nejvyšší společenské
úrovni. Režisér Roger Michell natočil příjemnou komedii o jedné významné historické události prosycené nezaměnitelným
britským humorem. Dále hrají: Laura Linney, Samuel West, Olivia Williams.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 12 let

NIC NÁS NEROZDĚLÍ

114 minut
Silný příběh filmu Nic nás nerozdělí je založen na skutečné události jedné rodiny, která v roce 2004 přežila úder ničivé vlny
tsunami v Indickém oceánu.Snímek vypráví nezapomenutelný osud rodiny, která se spolu s desítkami tisíc dalších lidí z
nejrůznějších koutů světa ocitne v epicentru jedné z nejničivějších přírodních katastrof posledních let. Možná právě v důsledku
absolutního zoufalství, plných lidského utrpení, se v lidech začínají probouzet lepší vlastnosti a nastává situace, kdy je naprosto
přirozené projevit soucit, odvahu i pomoci těm, kteří to potřebují.Hrají: Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Marta
Etura, Samuel Joslin.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný od 12 let

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

Pohled na staveniště z bytového domu

Foto: 5x B. Maleček

Objekty jsou ve fázi dokončování

Den otevřených dveří v Rezidenci Austerlitz
V pátek a sobotu 17. a 18. května uspořádala společnost Kaláb den otevřených dveří na staveništi Rezidence Austerlitz. Výstavba bytových i rodinných
domů finišuje a zájemci o bydlení měli možnost
vidět kromě rozestavěných domů ve finální fázi
i vzorový byt. Návštěvnost překonala očekávání po-

Detail ukázky obložení dřevem

řadatelů – prohlédnout nové možnosti bydlení ve
Slavkově si přišlo více než 400 lidí. Byli mezi nimi
jak vážní zájemci o bydlení, tak i zvědavci. Návštěvníci oceňovali především kvalitu stavebních prací,
tempo prací a v neposlední řadě i pořádek na staveništi. Nejvíc se ale líbily samotné domy a jejich ře-

Práce na fasádě bytového domu

Palackého nám. 87
Slavkov u Brna
tel. 777 55 64 88
www.elioptik.cz
FB: Eli optik

šení. Architektura nezapře prvky elegantního funkcionalismu v kombinaci s pečlivostí a propracovaností detailů i použitých materiálů.
Firma Kaláb oslaví letos v září 20 let trvání. K tomuto výročí by měly být domy i byty hotové.
red.

Podzemní stání pro auta spojují s byty dva výtahy

cena již od

1990,– Kč/

ks

Brýlová skla pro vidění
na všechny vzdálenosti
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