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Vystoupení tanečního oboru ZUŠ

Foto: P. Ptáček

Dny Slavkova a Svatourbanské hody
Od čtvrtku 30. května do neděle 2. června překypoval Slavkov u Brna nabídkou kulturního a společenského vyžití. Na své si přišli všichni, od malých
dětí až po seniory. Čtyřdenní program začal ve čtvrtek v 17 hodin vernisáží výstavy háčkovaných deček,
vyšívaných obrazů a dalších rukodělných výrobků
žen z polského Sławkówa, jejíž součástí byla také

Slovo starosty města

výstava paličkovaných staletých stromů ze slavkovského zámeckého parku, s nimiž se naše krajkářky
již prezentovaly na 3. mezinárodním festivalu krajky
v Pagu.
Se zvýšeným zájmem veřejnosti se setkalo páteční
stavění máje na náměstí. Pozornosti neunikla ani veřejná konference 6. mezinárodního setkání Slavkovů
v divadelním sále zámku, během které se sobě navzájem a zájemcům představily Slavkovy z Polska,

České a Slovenské republiky. Na večerním koncertu
folkové a country hudby, přeloženému kvůli vrtošivému počasí do SC Bonaparte, zahrála českobudějovická folková stálice Nezmaři, kapela Poutníci
a Prakl, která večer zakončila country bálem.
Sobota byla věnována především mladým. V odpoledním kulturním programu moderovaném Josefem Boudou z nedalekých Bučovic, členem Karel
(Pokračování na str. 6)

Vážení spoluobčané, jako voda
v řece Litavě uteklo několik posledních jarních dnů a léto nás
tentokrát přivítalo skutečně stylově, rekordně vysokými teplotami, které mnohé přilákaly na
koupaliště, jiné přiměly hledat
pohodlí ve stínu zahrádek či sadů.
Vedra často znavovala nejen
starší lidi, ale tentokrát i děti, které se ze školek i škol
vracely domů nebývale znavené. Ve chvílích, kdy budete číst tyto řádky, však teploty budou již zase v „normálu“. Počasí je v poslední době (letech) velmi
vrtkavé, nestálé, prognostiky dlouhodoběji těžce předvídatelné. Nic to však nemění na skutečnosti, že dění
ve městě v uplynulém měsíci bylo pestré a bohaté.

27. července

Příští číslo vyjde

(Pokračování na str. 3)

Vystoupení dětí z MŠ Zvídálek

Foto: P. Ptáček

Dny Slavkova
a Svatourbanské hody

Šesté setkání
Slavkovů

Program kina Jas

strana 15 a 18

strana 16 a 17

strana 30

Neapolské příběhy v podání souboru Accordone
Letošní 18. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae nabídl opět kvalitní
hudbu s pestrou nabídku koncertů. Tématem pro letošní rok bylo temperamentní a hřejivé „Italské
slunce“, které do festivalových měst přineslo do zaplněných sálů hradů a zámků, kostelů a katedrál, díla
italských a výrazně Itálií ovlivněných skladatelů 17.
a 18. století.
Na zámku ve Slavkově u Brna jsme měli tu čest
během měsíce června uvítat dva koncerty v rámci tohoto prestižního festivalu. První z nich s názvem

Neapolské příběhy, v podání souboru Accordone,
který se ve Slavkově představil již vloni, opět nezklamal. Strhující vystoupení potěšilo srdce všech
přítomných a na závěr sklidil ansámbl společně s vynikajícím zpěvákem Marcem Beaslym veliký
a dlouhotrvající aplaus, kterým posluchači poděkovali za nádherný hudební zážitek.
Druhý koncert, který rozezněl zaplněný Historický sál zámku hudbou Antonia Vivaldiho, v podání
vynikajícího francouzského souboru Café Zimmermann pod vedením cembalistky Céline Frisch

a houslisty Pabla Valettiho, byl neméně úspěšný než
koncert první. Především nás velmi potěšilo, že tento
oceňovaný soubor barokní hudby u nás vystoupil
vůbec poprvé a měl svou premiéru v České republice
právě na zámku ve Slavkově u Brna.
Ohlasy odborné i laické veřejnosti na oba koncerty byly kladné a již nyní se těšíme na příští ročník
festivalu, co krásného nám přinese. Oba koncerty se
tak nepochybně zařadily mezi vrcholy letošní kulturní sezony.
Hana Partyková, ZS-A

Koncert souboru Accordone

Uvítání před radnicí

Foto: M. Macháček

Mistryně světa M. Štěpánková

Foto: 3x V. Tršo

Foto: M. Macháček

Vystoupení TeamGymu

Foto: M. Macháček

Na kole dětem – veřejná cyklotour s Josefem Zimovčákem
V sobotu 15. června ráno přivítalo naše město peloton cyklistů, kteří křižovali územím České republiky a v rámci své poslední 10. etapy zavítali i do
Slavkova u Brna. Jednalo se o 4. ročník oblíbené veřejné cyklotour – Na kole dětem – mezinárodní
sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí.
Jako první dojel před radnici desítinásobný mistr
světa v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák a za
ním peloton cca 40 cyklistů, ke kterému se symbolicky připojil Ivan Křivánek na své drezíně. Místostarosta přivítal celou skupinu sportovců před
slavkovskou radnicí, popřál mnoho zdaru k úspěšnému zakončení poslední etapy letošního ročníku
a z rukou Josefa Zimovčáka převzal certifikát udělený městu Slavkov u Brna jako partnerovi sportovního projektu za přítomnosti prof. Pavla Pafka.
Před radnicí byl také připraven malý program
v podobě krásné podívané na exhibiční jízdu krasojezdkyně a několikanásobné mistryně světa Martiny
Štěpánkové a představení dětí z TeamGymu ze ZŠ
Komenského, které si připravily pódiovou show na
nejnovějším akrobatickém Air4tamblu (který je jediný v České republice) s názvem Piráti. Po celou
dobu akce měli přihlížející možnost nahlédnout do

hasičských aut, o které se stará jednotka dobrovolných hasičů ve Slavkově u Brna.
Přesně o půl desáté ukončil moderátor Vojta Polanský malé zastavení v našem městě a vyzval cyklisty k nasednutí do sedel a k pokračování v cestě

Společné foto účastníků jízdy

přes Vyškov, Kroměříž, Zlín a Uh. Hradiště do cílové stanice na poutní místo na Velehrad.
Během 10 dnů ujel peloton přes 1500 kilometrů
a zastavil se v 54 městech a obcích.
B. Macháčková

Foto: M. Macháček
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

Kulturní a společenské akce
V pátek 23. května ožily církevní památky
v našem městě v rámci Noci kostelů, při níž mohli
návštěvníci zavítat i do míst, která jsou často veřejnosti nepřístupná a zúčastnit se celé řady přednášek a diskusí, krásných hudebních koncertů či
pěveckých vystoupení, které se zde konaly. V neděli 25. května se pak několik desítek lidí zúčastnilo slavnostní mše před kaplí Sv. Urbana, která
se po tříleté stavebně náročné a finančně nákladné
opravě znovu otevřela a je díky všem, kteří se na
její obnově finančně či vlastnoručně podíleli, opět
chloubou našeho města a dominantou krajiny.
Ve dnech od 29. května do 2. června ožilo naše
město celou řadou významných společenských
a kulturních akcí v rámci již tradičních Dnů Slavkova, které se tentokrát díky bohatému programu
doplněného celou řadou dílčích akcí nesly
v duchu místních, regionálních i mezinárodních
tradic a zvyků. Ve čtvrtek se na zámeckém nádvoří v prostorách u předzámčí, pod zamračenou
oblohovou a za drobného deště, sešla celá řada
významných hostů ke slavnostnímu otevření
nové Napoleonské expozice, která se zcela jistě
stane v budoucích měsících a letech významným
turistickým lákadlem pro návštěvníky z tuzemska
i zahraničí. V prostorách, dříve zcela nevyužitelných a velmi stavebně zanedbaných, vzniklo unikátní a jedinečné prostředí, ve kterém byla
instalována expozice, která návštěvníkům nabídne přenést se do období, které se nesmazatelně
zapsalo do historie našeho regionu.
V pátek dopoledne k nám postupně začalo přijíždět celkem deset čtyřčlenných delegací z České
republiky, Slovenska a Polska na 6. mezinárodního
setkání Slavkovů, které bylo odpoledne téhož dne
zahájeno konferencí, která se uskutečnila v zámeckém Divadelním sále na téma „Obyvatelstvo
v proměnách času“. Během celého víkendu se
účastníci tohoto prestižního mezinárodního setkání, nad nímž převzal osobní záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek,
seznamovali se životem v našem městě, jeho bohatou historií i pestrou současností, poznávali zajímavosti a pamětihodnosti nejen ve městě, ale
i přilehlém území Slavkovského bojiště. Velmi aktivně se pak všichni zapojili během sobotního odpoledne do Dnů Slavkova, při nichž prezentovali
na zámeckém nádvoří svá města, obce i regiony,
svoji kulturu a zvyky, nabízeli k ochutnávce tamní
gastronomické speciality. Jejich přítomnost byla
milým a zajímavým zpestřením celého víkendu.
V pátek se uskutečnil hudební festival Folk
a country, který vzhledem k nepříznivému počasí
(při této akci to bývá již obvyklé) musel být přemístěn do Společenského centra Bonaparte, což
výrazně ovlivnilo návštěvnost této akce, nikoliv
však pozitivní náladu všech posluchačů. V sobotu
i v neděli ožila různá místa ve městě díky mnoha
umělcům i jiným nadšencům věnujícím se rozličným volnočasovým koníčkům, kteří k nám přijeli
z našeho partnerského města Hornu v Rakousku
v rámci společného projektu finančně podpořeného dotací z Fondu příhraniční spolupráce.
Vlastní Dny Slavkova se uskutečnily již posedmé a byly bohatou přehlídkou dovedností
a umění dětí z našich škol, souborů ze ZUŠ a dalších skupin i jednotlivců z našeho města i regionu, které předvedly v báječné atmosféře na
pódiu či tanečním parketu na zaplněném zámeckém nádvoří nejen pro své blízké, ale i všechny
ostatní návštěvníky, kteří je vždy odměňovali
bouřlivým potleskem. Počtrnácté se pak konaly

tradiční krojované Svatourbanské hody, prostřednictvím kterých mládež udržuje místní kulturní
tradice a zvyky. Celý víkend byl zakončen nádherným koncertem pěvecké italské hvězdy Marka
Beaslyho v doprovodu souboru Accordone
v rámci již XVIII. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae.
Všem, kteří se na bohatém programu Dnů
Slavkova (včetně všech jeho dílčích akcí) v letošním roce podíleli či v rámci nich vystupovali
a účinkovali, bych chtěl touto cestou ještě jednou
poděkovat. Je jich celá řada, proto je nechci vyjmenovávat, abych náhodou někoho neopomněl.
Přesto: Všem vám upřímně děkuji!

se samozřejmě o rozpočtované náklady, které se
zcela jistě prostřednictvím veřejných obchodních
soutěží na dodavatele díla podaří snížit. V nejbližších dnech čekáme písemné rozhodnutí o přidělení dotace, kterou musí podepsat ministr
životního prostředí ČR, což však může být při
stávající situaci kolem vlády, která je v současné
době v demisi, problém. Věřme však, že zdržení
bude pouze dočasné a neovlivní ani vznik nároku
na dotaci ani jeho výši. Po obdržení uvedeného
rozhodnutí musí o přijetí jednotlivých dotací rozhodnout zastupitelstvo města, aby mohla být zahájena administrace procesu potřebného
k zahájení vlastních prací.

Co řešíme?

Co se nám nedaří?

V této souvislosti bych chtěl zmínit, že s definitivní platností město získalo, po oboustranném
podpisu souboru kupních smluv, do svého výlučného vlastnictví Společenské centrum Bonaparte, které v současné době pověření pracovníci
městského úřadu fyzicky přebírají do správy.
V oblasti správy majetku města připravujeme
akce, které byly zastupitelstvem města zařazeny
do rozpočtu města pro letošní kalendářní rok.
Z těch větších se jedná především o obnovu
střešního pláště na Domě s pečovatelskou službou v ulici Polní (čp. 1444) a odstranění vlhkosti
a zajištění statiky na bytovém domě v ulici Fügnerova (čp. 109). Postupně se ve spolupráci s obchodní společností E-on realizuje přeložka
vzdušného vedení veřejného osvětlení v několika
ulicích do země. Nově bylo na posledním zasedání zastupitelstva města schváleno financování
opravy povrchu komunikace (silnice včetně osazení nových obrubníků) ve Smetanově ul. v části
od ul. Slovanská po ul. Dvořákovu v součinnosti
s obchodní společností Vodovody a Kanalizace,
a.s., Vyškov, která zde realizuje 1. etapu generální opravy kanalizace. Zahájení této investiční
akce nastane v nejbližších dnech. Pro rok 2014
je připravována 2. etapa opravy kanalizace v této
ulici až po křižovatku s ulicí Havlíčkova a oprava
povrchu silnice až po křižovatku s ulicí Lidická.
Intenzivně se zabýváme přípravou srpnových
napoleonských dnů, které se staly stabilní součástí letní turistické sezony v našem městě. Mediální, právní i jiné útoky ze strany společnosti
AusterlitzPro, která s námi v posledních několika
letech nejen srpnové Napoleonské dny, ale i prosincové Vzpomínkové akce úspěšně realizovala,
nás však nutí hledat možnosti nového alternativního řešení, jelikož spolupráce s tímto partnerem
je nikoliv naší vinou, přestože nás to velmi mrzí,
velmi problematicky představitelná.

V těchto dnech již měla být zahájena dlouhodobě připravovaná a dotačně významně podpořená výstavba přestupního terminálu v ulici
Nádražní. Tato investiční akce se však prozatím
musela pozastavit, přestože již v dotčených ulicích i sídlišti byly osazeny dopravní značky upravující provoz v celé lokalitě. Důvodem zdržení
je zdlouhavá administrace dosavadního procesu
příprav projektu ze strany poskytovatele dotace
(ROP Jihovýchod II), bez jejichž odsouhlasení
a kladného rozhodnutí není možné podepsat
smlouvy o realizaci díla s vítězem veřejné obchodní soutěže a stavební práce zahájit.

Co se nám podařilo?
Velkou radost jsme v minulých dnech měli
z informace, že byly kladně vyřízeny naše 4 žádosti o dotace z programů Státního fondu životního prostředí ČR. První se týká úpravy
a zateplení pláště tělocvičny při ZŠ Tyršova (celkový projekt dosahuje výše 3,500 mil. Kč, výše
dotace činí 70 % celkových nákladů), druhá výsadby biokoridorů v severní části města nad Oborou a Frédskou cestou (celkový projekt dosahuje
výše 6,617 mil. Kč, výše dotace činí 100 % celkových nákladů), třetí obnovy historických alejí
ve směru na Křenovice a Brno (celkový projekt
dosahuje výše 7,796 mil. Kč, výše dotace činí
10 % z celkových nákladů) a čtvrtá obnovy komplexu zeleně v zámeckém parku a historických
alejí podél zámeckého parku a v ulicích Kounicova a Malinovského (celkový projekt dosahuje
výše 9,554 mil. Kč, výše dotace činí 75%). Jedná

Co nás trápí? Co nemůžeme ovlivnit?
V posledních měsících se vám snažíme zprostředkovat informace o záměru výstavby SPAR
v areálu bývalého cukrovaru. Po jednáních se zástupci tohoto obchodního řetězce i zahájených
zemních úpravách území jsme byli optimističtí
v tom, že stavba včetně parkovišť, kruhové křižovatky, přeložky chodníků, bude realizována ještě
letos. Dne 5. června 2013 na městském úřadě proběhlo jednání mezi městem Slavkov u Brna, majitelem pozemku a současně investorem stavby
obchodní společností SPAR ČR a novým generálním projektantem slavkovskou firmou Stavby
a projekty. Jednání byli přítomni i zástupci orgánů
statní správy z MÚ Slavkov u Brna i Krajského
úřadu Jihomoravského kraje v Brně. Ze strany investora byla předána aktuální informace o průběhu
stavebních prací, ze strany generálního projektanta
pak byla představena studie s potřebami vyvolaných změn a úprav již zpracovaného projektu a vizualizace celého záměru. Na základě těchto
informací a především po sdělení zástupců odboru
dopravy z KrÚ o složitých a zdlouhavých lhůtách
potřebných pro vydání několika nových rozhodnutí k povolení záměru s hlediska silničního hospodářství je téměř vyloučené, že dodavatel stavby
bude v letošním roce pokračovat ve výstavbě.
Změny projektu a nová rozhodnutí však nejsou jediným problémem, která pokračování realizace
dlouhodobě připravovaného záměru (myšlenka na
výstavbu nového obchodního centra vznikla již
v roce 2006) brzdí. Jsou to též personální změny
ve vedení této zahraniční společnosti i možná
změna vlastníka obchodního řetězce, o čemž informace již proběhly v celostátních denících.
Věřme, že se celá záležitost velmi brzy objasní tak,
abychom vám mohli přinést pozitivnější a reálnější
informace o celé věci, v níž bohužel město jako
takové nemůže hrát důležitější roli, nežli doposud
hraje (záměr podporujeme a napomáháme investorovi při nejrůznějších potřebách a jednáních).
Vážení spoluobčané, přeji vám krásné léto
a vašim dětem radost ze školních prázdnin, příjemnou dovolenou, hodně odpočinku a pohody.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

4

6/2013

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

58. řádná schůze RM – 22. 5. 2013
1. RM bere na vědomí materiál Kotelna Zlatá Hora – informace a bilance.
2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
ze dne 30. 6. 2005 k bytu č. 1, Fügnerova 110 obsahujícím
prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31. 7. 2014
za smluvní nájemné ve výši 40 Kč/m2 a dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 30. 6 .2005 k bytu č. 2, Fügnerova
110, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
a to do 30. 6. 2014 za smluvní nájemné ve výši 40 Kč/m2.
3. RM bere na vědomí informaci o výherních hracích přístrojích a jiných technických herních zařízeních.
4. RM bere na vědomí komentář k rozborům města za
I. čtvrtletí 2013 týkající se pohledávek a ukládá předložit RM
návrh na zveřejnění dlužníků města.
5. RM ukládá odboru DSH předložit návrh řešení dopravního značení dle návrhu předloženého na schůzi RM.
6. RM schvaluje zahájení procesu veřejné zakázky na realizaci
rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v ulicích
Zborovská, Havlíčkova a Bezručova za uvedených podmínek.
7. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj města
č. 8/2013.
8. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města parc. č. 2361, která zakládá právo
stavebníka Rostislava Kubíčka k umístění parkovacího stání
na ul. Dvořákové před RD čp. 858 v k.ú. Slavkov u Brna.
9. RM schvaluje uzavření smlouvy o BS o zřízení práva věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na pozemku p. č. 3583/2
(stavba s názvem „Slavkov – kabel. smyčka NN p. Jurák“).

10. RM schvaluje oslovení navržených společností pro podání nabídek, navrženou hodnotící komisi a předloženou
projektovou dokumentaci v souvislosti se zahájením veřejné
zakázky Oprava střechy DPS.
11. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce movitého majetku ze dne 14. 8. 2012 a dodatku č. 1
ke smlouvě o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě
stavby protipovodňového opatření s Povodím Moravy, s.p.
Současně doporučuje ZM ke schválení uzavření dodatku č.1
ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací ze dne 14. 12. 2009.
12. RM předkládá ZM návrh na zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc.č.1787/1 orná půda o celkové výměře cca 1280 m2 z vlastnictví města a doporučuje ZM dát
souhlas k výkupu částí pozemků parc. č.1787/32 a 1787/31
o celkové výměře cca 216 m2, v nichž se nachází technická
infrastruktura, od Ing. Radka Mráze. Současně doporučuje
ZM uložit RM zajištění vypracování zastavovací studie na
zbývající část pozemku.
13. RM projednala podnět společnosti Slafpark, s.r.o., nazvaný „vyjádření k projednávanému odkupu pozemků a nabídka odkupu“ a ukládá starostovi města jednat se
společností PRELAX, spol. s r.o., ve věci vyjmutí prodeje pozemku par. č. 3164 z kupní smlouvy.
14. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku
parc.č. 2639/4 ostatní plocha o výměře 628 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města a ukládá odboru IR předložit
RM návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě se zapracováním podmínek (předkupní právo města v případě dalšího

prodeje za stejnou cenu, doba realizace záměru investora
do 2 let, udržitelnost záměru min. 5 let).
15. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
uzavřené dne 11.06.2012 mezi městem Slavkov u Brna
a společností Rostěnice, a.s.
16. RM souhlasí s uzavřením Podlicenční smlouvy na poskytnutí digitálních dat ortofotomapy s JMK.
17. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o výpůjčce
IT techniky na rok 2013 s Českou republikou – Ministerstvem
práce a sociálních věcí.
18. RM bere na vědomí dopady při převzetí komunikace
v průmyslové zóně ACHP.
19. RM uděluje výjimku z počtu dětí na třídu v MŠ Zvídálek
na školní rok 2013/2014.
20. RM schvaluje předložený ceník služeb ZŠ Tyršova Slavkov u Brna.
21. RM schvaluje ZS-A přijetí finančního daru dle předložené Darovací smlouvy č. 1/2013.
22. RM odkládá zprávu ve věci povolení vybírání poplatků za
parkovné na veřejném prostranství při pořádání kulturních akcí.
23. RM schvaluje ZS-A uzavření Smlouvy o výpůjčce –
R. Štěpánek II. etapa.
24. RM schvaluje ZS-A uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy
o výpůjčce – O. Bartošek.
25. RM schvaluje ZS-A uzavření Smlouvy o výpůjčce –
Z. Orlický.
26. RM schvaluje ZS-A uzavření Smlouvy o výpůjčce –
R. Protiva.

59. řádná schůze RM – 5. 6. 2013
1. RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu o průběžném plnění programu rozvoje města na rok 2013.
2. RM schvaluje provedení nezávazného průzkumu trhu
za účelem zjištění nabídek kogenerační jednotky pro kotelnu
na ZH dalších subjektů.
3. RM doporučuje ZM ke schválení následující možnost:
Doplnit stávající pravidla pro prodej městských bytů ve
znění: ,,Nedojde-li k odprodeji obsazené bytové jednotky
oprávněnému nájemci, zůstává tato v majetku města. Nabídka třetím osobám je vyloučena.
4. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor - poliklinika č. 28/324
s MUDr. Františkem Fajmonem, v němž se nájem sjednává
na dobu neurčitou.
5. RM souhlasí s uvedeným okruhem společností pro podání nabídky, navrženou komisí pro hodnocení a podmínkami podání nabídky v souvislosti s výběrovým řízením na
akci Fügnerova čp. 109 - stavební opravy.
6. RM schvaluje smlouvu o úvěru č. 11577/12/LCD na
částku 12 500 000 Kč, smlouvu o úvěru č. 10611/13/LCD na
částku 3 615 856 Kč a dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru
č. 11577/12/LCD s Českou spořitelnou a. s. RM dále schvaluje předložené znění kupních smluv se společností PRELAX,
spol. s r.o., a to: A) smlouvy o koupi id.1/2 budovy č.p. 126
na poz. p.č. 966 a id 1/2 poz. p.č. 966 vše v k.ú. Slavkov
u Brna, B) smlouvy o koupi movitého vybavení Společenského centra Bonaparte, C) smlouvy o prodeji pozemků p.č.
3157/1, 3156 a 3157/2 vše v k.ú Slavkov u Brna. RM současně ukládá MěÚ zajistit převzetí a následné provozování
SC Bonaparte.
7. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 12
- Převod infrastruktury – Kaláb – Zelnice.
8. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 13
- Spoluúčast na rozvodech VO a MR - Zlatá Hora.
9. RM ukládá vedoucí finančního odboru zveřejnit ve Slavkovském zpravodaji č. 07/13 strukturu dlužníků města dle typu
dluhu a vyzvat písemně všechny dlužníky k úhradě dluhu. RM
dále ukládá právníkovi města připravit předání seznamu dlužníků exekutorské firmě a předložit RM seznam dlužníků.
10. RM bere na vědomí zprávu o činnosti Sboru pro občanské záležitosti při MěÚ Slavkov u Brna a vyslovuje poděkování všem jeho členkám.
11. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření smlouvy
o sdružení mezi městem a doc. MUDr. Milošem Táborským

o vybudování zpevněné komunikace a kanalizačního řadu
na pozemcích města.
12. RM ukládá funkcionářům města projednat s jednatelem společnosti Areál Matuštík s.r.o. smluvní podmínky ve
věci prodeje pozemku parc. č. 2639/4.
13. RM neschvaluje účast v dražbě podílu o velikosti id.
1/5 na pozemku parc. č. 4033 orná půda v k. ú. Slavkov
u Brna v rámci exekučního řízení vedeného Exekutorským
úřadem Brno - město pod č.j. 56 EX 1730/11 - 69.
14. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc.č.759 zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště
o výměře cca 34 m2 z vlastnictví města.
15. RM doporučuje ZM nedat souhlas k výkupu pozemků
parc.č. 5013 ostatní plocha o výměře 215 m2 a parc.č. 5014
orná půda o výměře 807 m2 v k.ú. Slavkov u Brna od Bc. Jana
Hrbáče za kupní cenu 300 Kč/m2.
16. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města parc. č. 620/1 v k.ú. Slavkov
u Brna, která zakládá právo stavebníka Jana Kovaříka
k umístění kanalizační, vodovodní a plynovodní přípojky ke
stavbě "Přestavba a nástavba stávajícího rodinného domu
čp. 662 na ulici U Synagogy ve Slavkově u Brna", v předloženém znění.
17. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s. na
pozemcích parc. č.343/2 a 357/5 v k. ú. Slavkov u Brna
(stavba s názvem „Slavkov – kabel NN, pí Kuchyňková a p.
Kuda").
18. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na
pozemcích parc. č. 354/22; 757; 446; 774 a 758/1 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem „Slavkov - kabel NN + TS lok.
Zelnice I.etapa“).
19. RM odkládá návrh dopravního značení - výstavba
obytné zóny Zlatá Hora a zve vedoucí odboru DSH na příští
schůzi RM.
20. RM souhlasí s podáním žádosti ZS-A o příspěvek
v rámci veřejně prospěšných prací.
21. RM schvaluje kupní smlouvu na pořízení sbírkového
předmětu do sbírkového fondu ZS-A.
22. RM ukládá ZS-A předložit návrh řešení stavu horního
parteru zámeckého parku a projednat toto řešení se zástupci
památkové péče.
23. RM souhlasí s podáním žádosti příspěvkové organi-

zace ZS-A o příspěvek na společensky účelné pracovní místo
vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání.
24. RM doporučuje ZM ke schválení doplnění zřizovací listiny dle předloženého znění (s přesnější specifikací čl. III, odst.
2, písm. u) bod 4) s platností od 1.4.2014.
25. RM schvaluje žádost o souhlas s přijetím dotace na IC
a úpravy rozpočtu příspěvkové organizaci ZS-A z důvodu
schválení a přijetí dotace na IC
26. RM schvaluje DDM přijetí peněžního daru v hodnotě
5000,- Kč.
27. RM schvaluje kupní smlouvu na použitou výpočetní
techniku pro DDM od firmy LIKO-S, a.s., v hodnotě 13 Kč.
28. RM bere na vědomí Zasedání komise pro zahraniční
vztahy 3/2013.
29. RM bere na vědomí předloženou žádost k 10. výročí
konání Babských hodů ve Slavkově u Brna a souhlasí s úhradou pronájmu malého sálu SC Bonaparte na zajištění slavkovských Babských hodů dne 22.6.2013 .
30. RM doporučuje ZM přijmout předloženou obecně závaznou vyhlášku města, kterou se omezuje volný pohyb psů
na veřejných prostranstvích.
31. RM bere na vědomí vyjádření k návrhu prodloužení
úředních hodin.
32. RM schvaluje program 11. řádného ZM v upraveném
znění.
33. RM doporučuje ZM změnit účel příspěvku ZŠ Komenského nám. schváleného na svém 10. MZM na skupinu Glitter
Stars a na nákup akrobatického pásu dle důvodové zprávy.
34. RM schvaluje služební cestu Ing. Ivana Charváta,
Ing. Pavla Dvořáka, Ing. Barbary Macháčkové a Vratislava Malého do Darney ve dnech 28. 6.–1. 7. 2013.
35. RM bere na vědomí veřejnou charitativní cyklo tour Na
kole dětem a souhlasí s programem na náměstí před radnicí.
36. RM schvaluje použití znaku na mezinárodní sportovní
projekt na podporu onkologicky nemocných dětí „Na kole
dětem“.
37. RM schvaluje použití loga města firmou ORIONREAL,
spol. s r.o. za účelem jeho použití při mezinárodní výstavě vín
Grand prix Austerlitz 2013.
38. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 14
- Navýšení stavebních úprav předzámčí zámku - Napoleonská
expozice.
39. RM vyhovuje žádosti o podporu a zapůjčení stadiónu
– Slavkovský devítiboj 2013.
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38. mimořádná schůze RM
– 20. 5. 2013
1. RM souhlasí s objednávkou inzerce v Týdeníku Vyškovské noviny – příloha MĚSTA A OBCE – Jak se žije ve
Slavkově u Brna a ukládá starostovi města sjednat slevu
na výše uvedenou inzerci a sjednat zveřejnění stanoviska
města – reakce na nepravdivé informace k Napoleonské
expozici zveřejněné ve Vyškovském deníku.
Usnesení z rady a zastupitelstva města
zpracovala Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Jak pomoci postiženým povodní?
Obyvatelé Slavkova mohou přispět na finanční sbírku
Charity ČR pro postižené povodní:
Sbírkové konto – č. ú.: 11998822/0800 u České
spořitelny, VS 906
Dárcovská SMS ve tvaru: DMS CHARITAPOMOC
na číslo 87 777.

Nabídka volných
nebytových prostor
Město Slavkov u Brna v souladu s ustanovením
§ 39 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění zveřejňuje následující záměr:
Město Slavkov u Brna zveřejňuje záměr
pronajmout nebytové prostory – kancelář
č. 216 o celkové výměře 10,70 m2; kancelář
č. 211 o celkové výměře 50,60 m2 v administrativní budově na Koláčkově nám. 727, Slavkov
u Brna a dále kancelář o celkové výměře 31,00
m2 v budově Palackého nám. 89, Slavkov
u Brna. Nájem za užívání nebytových prostor činí
1000 Kč / m2/ rok. Své nabídky a požadavky zasílejte písemně nebo doručte na MÚ Slavkov
u Brna, odbor bytového a tepelného hospodářství.
Podrobnější informace o záměru lze získat telefonicky (544 121 124) nebo osobně v úřední dny.
Odbor bytového a tepelného hospodářství

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

5

40. mimořádná schůze RM – 13. 6. 2013
1. RM doporučuje ZM uložit RM předložit na nejbližší jednání ZM návrh rozpočtového opatření na zajištění dofinancování opravy místní komunikace v ulici Smetanova ve výši
650 000 Kč v souvislosti s rekonstrukcí veřejné kanalizace
společností VaK Vyškov a ukládá odboru IR předložit RM
návrh vodorovného dopravního značení na ulici Smetanova.
2. RM schvaluje služební cestu do Polska pro Bc. Martinu
Tesáčkovou, Mgr. Petra Kostíka, Bc. Stanislava Mašu za město
Slavkova u Brna a pro Ing. Aleše Šilhánka za ZS-A ve dnech
28.–30. 6. 2013.
3. RM ukládá odboru OSÚPÚ uveřejnit ve Slavkovském

zpravodaji informaci o průběhu zpracovávání územního plánu
města.
4. RM doporučuje ZM schválit předložené Rozpočtové opatření č. 15 - Účelový příspěvek ZS-A - zámecký park.
5. RM ukládá místostarostovi města, řediteli TSMS, řediteli
ZS-A s vedoucímu odboru IR dokončit úpravy prostranství
u vstupu do IRC.
6. RM ukládá ZS-A předložit RM informaci o způsobu propagace napoleonské expozice a dále informaci o její návštěvnosti v průběhu zkušebního provozu a prvního měsíce řádného
provozu a porovnat tyto informace s očekáváními projektu.

Zákaz volného pohybu psů ve městě
Zastupitelstvo města Slavkov u Brna na
svém zasedání konaném dne 17. 6. 2013
schválilo novou obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2013, kterou se stanoví pravidla pro
pohyb psů.
Touto vyhláškou bylo stanoveno, že na veškerém veřejném prostranství ve městě je pohyb psů
možný pouze na vodítku. Veřejným prostranstvím se přitom rozumí všechna náměstí, ulice,
tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení. Do tohoto výčtu však nespadají oblasti mimo zastavěné území obce, jako např. pole a polní cesty.
K uvedené právní úpravě město přistoupilo z důvodu, že v poslední době se množily stížnosti na

volně pobíhající psy a v několika případech
došlo i k napadení občanů či jiných psů.
Za dodržování pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství je zodpovědná osoba, která
má psa pod kontrolou či dohledem, tj. obecně
chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející
osoba. Případná porušení pravidel pro pohyb psů
jsou přestupkem, za který může příslušný orgán
uložit pachateli pokutu až do výše 30 000 Kč.
Tato obecně závazná vyhláška města nabude
účinnosti dne 3. 7. 2013. V plném znění ji lze
nalézt na webu města v záložce radnice/právní
předpisy města.
Mgr. Eva Doleželová,
právník odboru kancelář tajemníka

Otevření prodejny SPAR až v příštím roce
Na základě společného jednání dne 5. 6.
2013 se zástupci společnosti SPAR, generálního projektanta a zástupců státní správy vás
informujeme o tom, že nejbližší reálný termín
dokončení a otevření nové prodejny společnosti
SPAR na ulici ČSA je v červnu příštího roku.
Důvod zpoždění spočívá, jak již bylo dříve uvedeno, v nalezení středověkého židovského pohřebiště a v nedotknutelnosti tohoto místa.

Z toho důvodu je nyní přepracována projektová
dokumentace, která musí projít opět procesem
stavebního řízení. Týká se to především změny
kruhové křižovatky, kde je nutné vydat jen krajským úřadem kolem pěti nových rozhodnutí.
Menší změny dle správního řízení se týkají posunu vlastní prodejny, dispozice parkoviště
a vedení komunikačních tras.
Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru investic a rozvoje

Živnostenský úřad informuje
Spotřebitelský ombudsman
S cílem napomoci spotřebitelům, zejména seniorům, poškozeným praktikami některých prodejců při uzavírání smluv, například v rámci
hromadně organizovaných prodejních nebo nabídkových akcí, byl spuštěn na všech živnostenských úřadech nový systém „spotřebitelský
ombudsman“. Spotřebitelský ombudsman je celostátní systém, který za pomoci živnostenských
úřadů a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožní oklamaným a zneužitým spotřebitelům, především seniorům,
domoci se efektivně, rychle a bezplatně svých
spotřebitelských práv. Nový institut je zaveden
za účelem okamžitého řešení problému s nepoctivým prodejem v případě tzv. předváděcích
akcí, kde je mnohdy prodáváno předražené
zboží za použití tzv. nekalých obchodních praktik. Spotřebitel se bude moci zdarma obrátit na
některý ze živnostenských úřadů, kam přinese
doklady související s koupí zboží a kde s ním
bude vyplněn jednoduchý formulář. Kopie dokladů společně s formulářem pracovník živnostenského úřadu zašle k dalšímu zpracování
některé z nevládních neziskových organizací. Ta
bude potom radit, resp. bezplatně zastupovat
spotřebitele. Kromě toho má spotřebitel také
možnost samostatně využít institutu spotřebitelského ombudsmana na webových stránkách Mi-

nisterstva průmyslu a obchodu v sekci Ochrana
spotřebitele.
Transformace předmětu podnikání u silniční
dopravy
Dnem 1. 6. 2013 skončila jednoroční lhůta,
kdy podnikatelé oprávnění provozovat koncesovanou živnost v oboru silniční motorová doprava
(SMD) nákladní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti nad 3,5 tuny a SMD osobní,
vyjma taxislužby, mohli zdarma požádat živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle zákona č. 455/1991
Sb. v platném znění (živnostenský zákon)
a podle zákona č. 111/1994 Sb., v platném znění
(zákon o silniční dopravě). U podnikatelů, kteří
nepodali žádosti v této lhůtě, změní živnostenský úřad rozhodnutím z moci úřední dosavadní
rozsah předmětu podnikání na SMD osobní provozovanou vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče a SMD nákladní
provozovanou vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí. Právo podnikatele provozovat SMD
velkými vozidly tímto není dotčeno, pokud podnikatel požádá živnostenský úřad o změnu rozsahu předmětu podnikání a doloží potřebné
doklady. Správní poplatek za změnu rozhodnutí
o udělení koncese je 500 Kč.

Místo podnikání odlišné od bydliště u podnikatelů – fyzických osob
V současné době již podnikatel nemusí úřadu
oznamovat změnu bydliště. Zpravidla však na
novou adresu mění i místo podnikání. Pokud není
v živnostenském rejstříku zapsáno, že se adresa
místa podnikání mění současně se změnou bydliště, je třeba změnu místa podnikání úřadu
oznámit, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne
změny. Zůstane-li adresa místa podnikání odlišná
od bydliště, podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, v nichž má
na území ČR místo podnikání, a to včetně případů, kdy bydliště je na adrese sídla ohlašovny
nebo na adrese sídla správního orgánu, který
úředně zrušil údaj o místu hlášeného pobytu na
území ČR. Tato povinnost se na podnikatele vztahuje i po dobu přerušení provozování živnosti.
Nemá-li podnikatel provozování živnosti přerušeno a místo podnikání se liší od bydliště, je povinen viditelně označit místo podnikání jménem
a příjmením a identifikačním číslem. Jestliže
podnikatel neprokáže právní důvod užívání prostor, živnostenský úřad přistoupí ke zrušení živnostenského oprávnění. Živnostenský úřad tímto
upozorňuje podnikatele, aby se vyvarovali zbytečných problémů souvisejících s místem podnikání.
Ing. Helena Jelínková, vedoucí odboru
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Svoz odpadů o svátcích
Svoz odpadů bude ve Slavkově u Brna ve
27. týdnu týdnu probíhat podle stanoveného
harmonogramu beze změny. Pouze v sobotu
6. července bude uzavřen sběrný dvůr.
Ing. Kubešová, odbor ŽP

Prodej známek na popelnice
Technické služby Města Slavkova u Brna
oznamují občanům, že známky na popelnice na
II. pololetí 2013 se budou prodávat v termínu
Od 1. 7. do 31. 7.
pondělí a středa 8–11.30 12.30–16.30 h.
Od srpna běžné pokladní hodiny
pondělí a středa
8–11.30 12.30–15 hod.
Radoslav Lánský, ředitel TSMS

Dětské hřiště v ulici Nádražní

Foto: archiv

Nové dětské a sportovní hřiště
S blížícím koncem školního roku bylo dne
21. 6. od 17 h. u skautské klubovny na sídlišti
Nádražní (za bytovým domem Nádražní čp.
1181) veřejnosti zpřístupněno dětské a multifunkční sportovní hřiště. Tento den zde proběhne skautská oslava ukončení školního roku,
kdy bude možné se zapojit do soutěží o sladkou
odměnu a poprvé vyzkoušet nově otevřené dětské hřiště. Pro zábavu mladším dětem budou
k dispozici houpací koníci, pískoviště nebo malovací tabule. Ke zlepšení pohybových schop-

ností a kondice je pro nejmenší připravena „Pyramida“. Naši dorostenci mohou zdolat
„vrcholky hor“ na adrenalinové lezecké stěně.
Pro posezení dětského doprovodu je hřiště doplněno lavičkami. Skupiny dětí i ostatních
sportovců mohou využít multifunkční sportovní hřiště, které je připraveno pro hraní streetballu, kopané, basketbalu, badmintonu,
volejbalu a nohejbalu. Způsob užívání hřišť i lezecké stěny je upřesněn v jednotlivých provozních řádech.
Ing. Petr Janek, odbor IR

Oprava kanalizace ve Smetanově ulici
Společnost Vodovody a Kanalizace Vyškov
zahájí opravu veřejné kanalizace v ulici Smetanova. Jedná se o úsek od ulice Slovanská po
ulici Dvořákova. V příštím roce bude oprava
pokračovat do ulice Havlíčkova. Práce budou
probíhat během července a srpna. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 17. června
t. r. schválilo spoluúčast ve věci provedení
opravy povrchu komunikace s osazením nových silničních obrubníků. Tyto práce proběhnou ihned po opravě kanalizace. Chodníky

touto stavbou dotčeny nebudou. Budou pouze
provedeny nezbytné práce kolem nových obrubníků o oprava poškozených uličních
vpustí.
Tato stavba sebou samozřejmě nese dopravní omezení ve vztahu k parkování vozidel
a svozu komunálního odpadu. O uzavírkách
bude občany informovat zhotovitel stavby.
Prosíme o trpělivost po dobu výstavby a v případě dotazů nás můžete kontaktovat.
Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru investic a rozvoje

Informační tabule

Foto: R. Lánský

Informační panel
Na území protipovodňových opatření - mokřadů byl umístěn infomační panel, který uvádí
přehled druhů v dané lokalitě se nacházejících.
Dále informační panel přináší stručnou informaci o významném slavkovském rodákovi
a propagátorovi ochrany přírody panu Evženu
Pohle. Informační panel vznikl na základě podnětu komise pro životní prostředí. Návrh textu
vytvořil pan P. Navrátil a umístění panelu zajistily Technické služby Města Slavkov u Brna.
Prosíme návštěvníky, aby dodržovali řád mokřadu a vstupovali jen na povolené stezky. Psy
mějte vždy na vodítku. Je to v zájmu přírody,
tedy nás všech.
Odbor ŽP

Dny Slavkova a Svatourbanské hody
(Dokončení ze str. 1)

Gott Revival Morava, se představili především
Slavkované. Vystoupili žáci místních škol s obdivuhodnými hudebními a tanečními čísly různých žánrů, Slavkovan a herec Městského
divadla v Brně Martin Křížka, místní folkrocková a energická kapela La Mancha, Sergej
Ruprt a multižánrová skupina s příjemným zvukem SMP+. Nechyběla ani možnost navštívit
hasičskou zbrojnici, ukázky renezančního sokolnictví, program pro děti připravený mysliveckým sdružením, kolotoče, ochutnávku
místních specialit účastníků 6. Mezinárodního
setkání Slavkovů nebo možnost navštívit krojovanou hodovou zábavu. Tečku za třídenními
oslavami udělal italský soubor Accordone doprovázený zpěvem vynikajícího Marca Beaslyho, který ve Slavkově u Brna vystoupil
v rámci prestižního festivalu Concentus Moraviae v historickém sále zámku.

Díky finanční spoluúčasti Evropské unie
z Evropského fondu pro regionální rozvoj hostil Slavkov u Brna také amatérské umělce ze
svého rakouského partnerského města Horn.
Soubor dechových nástrojů Stadtmusikkapelle
Horn navozoval příjemnou atmosféru dopoledního sobotního trhu v zámeckém parku. Přestože měl tento soubor na svou produkci
v parku dvě hodiny, vynutili si posluchači několik přídavků. Druhému, odpolednímu vystoupení souboru na nádvoří zámku zabránila
silná dešťová přeháňka.
V neděli se veřejnosti představily další dvě
skupiny z rakouského Hornu. Hodovou mši
v římskokatolickém kostele zpestřil sbor od sv.
Jiří, po té, na nádvoří zámku, společně se stárkami z babských hodů a krojovanou omladinou
ve slavkovských krojích, zatančil spolek Tanzen ab der Lebensmitte. Díky přátelské a rodinné atmosféře se do vystoupení zapojili

i diváci. Místy to vypadalo, jako kdyby bylo
vše dopředu nazkoušené.
V salla terreně zámku bylo po celý víkend
možné shlédnout filmy věnované Slavkovu
u Brna a městu Horn natočené filmovým klubem v Hornu, který dokumentoval také letošní
návštěvu svých kolegů, včetně celého sobotního a nedělního dění.
Letošní program Dnů Slavkova s Svatourbanských hodů byl velmi bohatý, pestrý a osobní
díky rozhodnutí vedení města a úsilí a disciplíně
všech, kteří se na jeho realizaci podíleli ať už
v roli účinkujících nebo v rolích, na jejichž existenci nás většinou upozorní až trapná pauza
tehdy, když je nikdo nezastává nebo dobře neplní. Děkujeme Vám všem, kteří jste jakoukoli
měrou přispěli ke zdárnému průběhu letošního
ročníku. Bylo Vás mnoho a jsme rády, že jsme
měly možnost s Vámi spolupracovat.
M. Tesáčková, B. Macháčková, organizátorky
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Stavební úpravy předzámčí zámku – Napoleonská expozice
Projekt pod názvem: „Stavební úpravy předzámčí zámku Slavkov – Napoleonská expozice“
navázal na úspěšný projekt, který řešil rekonstrukci nádvoří zámku, přístupových komunikací a parkoviště. Oba tyto samostatné investiční
záměry byly významně podpořeny evropskými
zdroji prostřednictvím Regionálního operačního
programu Jihovýchod ve výši až 92,5% ze způsobilých výdajů.
Projekt Napoleonské expozice se začal utvářet od května roku 2009, kdy ke konci roku byla
podána žádost o dotaci. Cílem projektu bylo
provést generální opravu budov předzámčí
zámku za účelem vytvoření nové rozsáhlé expozice věnující se především Bitvě tří císařů. Budova předzámčí zámku již nebyla několik roků
plně využívána a sloužila především jako skladiště. Šlechtickým Rodem Kouniců byla stavba
postavena za účelem ustájení koní a uložení
koňských potahů či vozů. Proto, aby prostory
mohly sloužit jako expozice, bylo nutné provést
statické opatření základového zdiva a valených
kleneb, vytvořit nové provětrávané podlahy v 1.
PP, vyměnit stávající problematickou střešní
krytinu za měděnou, provést nové elektroinstalace, vnitřní vodovod, kanalizaci, položit kabely
slaboproudých rozvodů EZS a EPS, generální
opravu omítek, podlah a výplní otvorů. Na stavební část potom navázala dodávka samotné expozice.
Dotace nám byla přidělena na jaře roku 2010
a v prosinci téhož roku bylo předáno společnosti
IMOS Brno a.s. staveniště pro realizaci stavby.
Dokončení této stavební části proběhlo za dva
roky, tedy v lednu 2013. Dodávka expozice, kterou realizovala společnosti SKR stav, s.r.o. probíhala od července 2012 do května 2013. Po
dobu realizace bylo nutné překonat různé překážky, které vyplynuly z podstaty ochrany objektu jako národní kulturní památky a z přísných
pravidel poskytovatele dotace. Nicméně se z důvodu vstřícného přístupu všech zúčastněných
stran podařilo dílo řádně dokončit a nyní nám
zbývá čekat na proúčtování poslední žádosti
o platbu, o kterou budeme žádat v červnu tohoto
roku. Expozice se rozkládá na téměř 800 m2
a nabízí jak originální historické exponáty, tak
i jejich věrné repliky, seznámení se s re-enactmentem, s diorámaty s audiovizuální technikou
i s texty majícími vazbu na danou historickou
epochu.
Financování projektu proběhlo na základě

výzvy ROP JV opatření 2.1. Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch. Přehled financování:
Stavební část, kterou realizovala
společnost IMOS a.s.
31 427 227 Kč bez DPH
Dodávka expozice, kterou realizovala
společnost SKR stav, s.r.o.
15 250 000 Kč bez DPH
Ostatní náklady (např. projekty,
dozor investora)
3 401 000 Kč bez DPH
Celkem:
50 078 227 Kč bez DPH
Alokovaná výše dotace
(92,5% ze způsobilých výdajů): 48 859 423 Kč bez DPH

valně se vyjadřují o jejich autorech i realizátorech. Cenné exponáty, zdařilé repliky, moderní
audiovizuální prvky a zejména působivé dioráma
zanechává v návštěvnících mnoho dojmů,“ doplnil Ing. Aleš Šilhánek, ředitel zámku.
„Za zhotovitele IMOS Brno, a.s. mi dovolte
krátké zhodnocení tohoto projektu. Jako firma
se sídlem na jižní Moravě jsem velmi potěšen,
že jsme se mohli podílet na realizaci tohoto stavebního díla. Při rekonstrukci jsme se snažili respektovat historické hodnoty objektu. Veškeré
práce byly provedeny řádně a odborně s profesionálním přístupem. Dílo bylo dokončeno

Informace sdělil Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru investic a rozvoje města Městského úřadu
ve Slavkově u Brna.
„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. Zámek, město
i region získaly díky této náročné a nákladné investici
novou moderní expozici,
Foto: B. Maleček
která se zcela jistě stane stře- Slavnostní přestřižení pásky
dem zájmu turistů nejen z České republiky, ale
a předáno objednateli ve smluvně sjednaném
i celé Evropy a dalších částí světa, kteří k nám
termínu, v požadované kvalitě splňující techpřijíždějí za poznatky této významné historické
nické požadavky stanovené projektovou dokuudálosti. Díky ní se mohou přenést do doby před
mentací. Za dodavatele stavby přeji všem
více jak 200 lety a připomenout si osudy těch,
návštěvníkům, ale i těm, kteří zde budou pracokteří zde bojovali v uniformách jednotlivých
vat, příjemný pocit v novém prostředí Napolearmád stejně jako těch, kteří z pozice místního
onské expozice,“ uvedl Ing. Oldřich Štercl,
obyvatelstva byli pasivními, přesto velmi postipředseda představenstva IMOS Brno, a.s.
ženými účastníky, této válečné bitvy,“ řekl
„Společnost SKR Stav, s.r.o se podílela na
Ing. Ivan Charvát, starosta města Slavkova
projektu dodávkou samotné expozice do zrekonu Brna.
struovaných prostor. Vzhledem k tomu, že se
„Zámek Slavkov – Austerlitz jako národní
jedná o projekt, který jistě pomůže zviditelnit rekulturní památka a Top výletní cíl jižní Moravy
gion, ve kterém se pohybujeme a spolupracovali
jedinečnou expozicí získává doplněk a výrazné
jsme s významnými partnery, jak z České repurozšíření nabídky k poznání historické epochy,
bliky tak zahraničí, byla pro nás zakázka velice
která k němu neodmyslitelně patří. Jsem přeprestižní záležitostí. Za celý realizační tým přeji,
svědčen o tom, že expozice poskytne návštěvníaby se expozice líbila a byla pro návštěvníky
kům mimořádné zážitky. Již první dny po
obohacením. Obrovský dík patří všem, kteří jakotevření expozice ji navštívilo několik stovek
koliv přispěli k, podle našeho názoru, vynikajínávštěvníků, z toho téměř třetina zahraničních.
címu výsledku,“ řekl Ing. Ivo Skřivánek,
Jejich vyjádření často nešetří superlativy. Plni
jednatel společnosti SKR.
dojmů hodnotí expozici jako skvělou a pochTisková zpráva

Projednávání územního plánu Slavkov u Brna
Územní plán patří k základním dokumentům,
o které se opírá rozvoj obcí. Město Slavkov
u Brna má zpracovaný tento dokument, který
slouží v celé řadě činností, především však jako
podklad pro řízení výstavby na území města. Vymezuje tak oblasti, ve kterých může výstavba probíhat vč. typu výstavby (bytová, průmyslová
apod.) a naopak oblasti, které jsou před výstavbou
„chráněny“ – např. klidové a odpočinkové zóny.
Územní plán se vždy zpracovává na delší časové období, po které se jím musí tato činnost
řídit a je tedy z tohoto pohledu jedním z nejdůležitějších dokumentů.
Město má v současnosti platný „Územní plán
sídelního útvaru Slavkov u Brna“, schválený dne
26. 9. 1994, s třemi navazujícími změnami
z r. 1997, 2002 a 2006. S účinností nového stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.) přichází po-

vinnost pro město pořídit nový územní plán nebo
upravit současný platný územní plán.
O pořízení nového územního plánu rozhodlo
zastupitelstvo města na svém zasedání dne
31. 3. 2008. Na základě výběrového řízení se stal
zpracovatelem nového územního plánu Ing. arch.
Vojtěch Mencl. Proces pořizování územního
plánu je časově náročný ať už z hlediska lhůt
k projednávání, tak i samotné zpracování či
úpravy návrhu územního plánu nebo odborných
posudků, které jsou jeho součástí.
Nový územní plán města se začal projednávat
již v r. 2009 – zadání územního plánu. Následovalo zpracování návrhu územního plánu a odborného posudku (Vyhodnocení vlivu územního
plánu města Slavkov u Brna na udržitelný rozvoj
území, tzv. SEA), který se následně projednával
s dotčenými orgány. Z důvodu záporného stano-

viska Ministerstva dopravy bylo nutné návrh
územního plánu upravit a znovu projednat s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními
obcemi. V průběhu měsíce února a března tohoto
roku mohli k návrhu územního plánu uplatňovat
připomínky i občané města. V současné době se
očekává posouzení návrhu územního plánu města
i odborného posudku (SEA) krajským úřadem.
Poté dojde k úpravě návrhu územního plánu
ve smyslu uplatněných stanovisek dotčených orgánu a oprávněných připomínek občanů. Následuje veřejné projednání s občany (odhad v srpnu
letošního roku). Oznámení o veřejném projednání bude zveřejněno na úřední desce města s odkazem, kde je možno do územního plánu
nahlížet. Konečnou verzi územní plánu následně
schválí zastupitelstvo města.
Ing. Hana Šilhánková, odbor SÚPÚ
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Jak jsme se starali o návštěvu z Hornu
Ve dnech 1. a 2. června nás navštívila skupina amatérských umělců z rakouského Hornu.
Jednalo se téměř o 100 lidí složených z tanečníků, hudebníků, zpěváků a také 4 členů Filmového klubu. O organizaci, chod programu
a zábavu návštěvy jsem se starala já spolu
s R. Zukalem, R. Kostíkem a P. Slováčkovou.
Spolupráce byla více jak úžasná jak ze strany
naší, tak i ze strany Hornu.
1. června
Vše začalo v půl deváté ráno, kdy jsme na
parkovišti za kostelem čekali na první autobus
z Hornu. Přijel včas, přesně podle domluvy.
Poté nás čekal pan místostarosta před radnicí
a přivítal jak nás tak Rakušany (tlumočení
Bára). Po úspěšném uvítání jsme se začali

chystat na první představení. Hudební skupina
dostala prostor 2 hodiny, ale díky své skvělé
hudbě písně ještě přidávala. Po vystoupení
jsme se přesunuli na oběd do místní restaurace
Bonapart. Hosté byli s jídlem a pitím moc spokojeni, avšak počasí nám překazilo plány. Hudebníci měli v programu ještě další půlhodinu
hraní, ale kvůli dešti to nebylo možné. Proto
jsme zvolili náhradní program. Ukázali jsme
návštěvě naše krásné město spolu s Napoleonskou expozicí. Den velice rychle utekl a museli
jsme se s první skupinou rozloučit. Až na
malou skupinku 4 lidí z Filmového klubu, která
byla ubytována na hotelu Florian.
2. června
Další den, v neděli, vše probíhalo opět tak,

Poděkování slavkovské firmě
Dům dětí a mládeže ve Slavkově
u Brna děkuje firmě LIKO-S, a. s.
za darování pěti počítačů a osmi monitorů.
Rada města Slavkov u Brna schválila dne
5. 6. na 59. řádné schůzi rady kupní smlouvu

Nové počítače

Foto: archiv DDM

od firmy LIKO-S, a. s. za použitou výpočetní
techniku pro DDM za symbolickou cenu 13 Kč
(1 ks za 1,- Kč). I když jde o starší použitou
kancelářskou techniku (rok výroby 20032007), radost dětí i pedagogů byla veliká,neboť
všechny počítače jsou výkonnější a na vyšší
úrovni, než jsou naše stávající. Takže výměna
proběhla velmi rychle a spokojenost dětí dokládá fotografie z naší počítačové učebny,kterou využívají děti nejen v odpoledních hrátkách
za odměnu, ale maximálně využitá je hlavně
dětmi,které dojíždějí a čekají na zájmové
kroužky.Tak si mohou, pod dohledem pedagoga, zahrát počítačové hry,napsat úkoly a referáty do školy, vyhledat potřebné informace
na internetu.
Ivana Olejníková, ředitelka DDM

Přátelská utkání basketbalistek
Basketbalistky DDM Slavkov u Brna se pod
vedením trenéra Ing. Lukáše Charváta utkaly
ve dvou přátelských utkáních s vyškovským
týmem žen a v obou zápasech se prezentovaly
velmi pestrou a kolektivní hrou.
První z nich se uskutečnilo 10. května ve
sportovní hale Integrované střední školy. Slavkovské hráčky dokonale využily výhody domácího prostředí a za podpory publika vyhrály
přesvědčivě 64:35.
Odvetné utkání se odehrálo 7. června ve Vyškově a opět se projevila výhoda domácího prostředí. Slavkovské basketbalistky i přes bojovné
nasazení prohrály poměrem 56:64.
Oba týmy se tedy rozešly smírně a připsaly
si po jedné výhře.
Dan Charvát

Přerušení dodávky elektřiny
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena
dodávka elektrické energie ve Slavkově u Brna
v těchto dnech:
Dne 2. 7. 2013 od 7.30 do 16 hodin
ul. Bučovická levá strana č.p. 523-186
Dne 8. 7. 2013 od 7.30 do 9 hodin
ul. Sušilova, část Zlaté Hory
Dne 8. 7. 2013 od 9 do 10.30 hodin
část Zlaté Hory
Dne 8. 7. 2013 od 10.30 do 12 hodin
část Zlaté Hory
Dne 8. 7. 2013 od 12 do 13.30 hodin
část ul. Slovanské, část Zlaté Hory
Dne 8. 7. 2013 od 13.30 do 15 hodin
část Zlaté Hory
dDne 11. 7. od 7.30 do 17.30 hodin
Odb. trafostanice Slavkov ZNZP č. 320099
Odb. trafostanice Slavkov ZNZP č. 320350
sídliště Nádražní a část ul. Nádražní
Dne 22. 7. od 8 do 11 hodin
Slavkov u Brna, Československé armády 305
Slavkov u Brna, Československé armády 217
Slavkov u Brna, Československé armády 940
Děkujeme Vám za pochopení. Bližší informace na vývěsce v průjezdu radnice.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Basketbalistky DDM

Foto: archiv DDM

Expozice Napoleon –
Austerlitz již otevřena!

cita Mateřské školy Zvídálek je pro příští školní
rok zcela naplněna.
Tak vysoký počet dětí ve třídě ovlivňuje náročnost zabezpečení výchovy a vzdělávání
a velkou psychickou zátěž pedagogických pracovnic.
Nezbývá, než si přát „hodné“ děti, vstřícné
a uznalé rodiče a všem paní učitelkám hodně
pedagogického optimismu.
„Spokojené a šťastné děti = spokojení
a šťastní rodiče = spokojené a šťastné paní učitelky.“

Ve druhé polovině května tohoto roku byl zahájen zkušební provoz nově otevřené expozice
Napoleon – Austerlitz v renovovaných konírnách slavkovského zámku. Během zkušebního
provozu se nám podařilo „vychytat“ drobné
provozní nedostatky, které vyplynuly ze skutečnosti, že se jedná o zcela novou a rozsáhlou
expozici, realizovanou v architektonicky komplikovaném prostředí koníren.
O kvalitách expozice se můžete přijít přesvědčit na vlastní oči a uši, neboť od 1. června
2013 expozice zahájila plný provoz. Přijďte
poznat svět napoleonských válek a Bitvy tří císařů, v období od června do srpna tak můžete
učinit každý den od 9.00 do 17.00 hodin!

Mgr. Eva Jurásková, ředitelka MŠ

Mgr. Radek Žák, Expozice Napoleon - Austerlitz

Výsledky zápisu do MŠ Zvídálek
V měsíci květnu proběhl v MŠ Zvídálek
zápis dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013/2014. Od září nastoupí do mateřské školy celkem 53 nových dětí.
Do mateřské školy jsou přijaty všechny děti
s bydlištěm ve Slavkově u Brna, které splňují
podmínky k zahájení předškolního vzdělávání,
to je věk 3 let a dokonce i čtyři děti, které věk
tří let dovrší do listopadu 2013.
Aby mohlo být přijato tolik dětí, musela
jsem požádat Radu města Slavkova u Brna
o udělení výjimky z počtu dětí na třídu – na 28
dětí v budově MŠ Komenského náměstí. Kapa-

jak bylo naplánované. Přijely 2 autobusy tanečnic a zpěváků. Velmi důležitým bodem byla
mše, na které zpívali sboristé od sv. Jiří
z Hornu. Zpěváky náš kostel trochu překvapil
velikostí a akustikou. Poté se celá skupina přesunula na nádvoří, kde si zatančili nejen stárci
a stárky, ale i rakouské tanečnice. Atmosféra
byla natolik dokonalá, že zvedla ze židle i diváky! Místy to vypadalo, jako kdyby bylo vše
dopředu nazkoušené. Po úspěšném dopoledni
jsme se přesunuli na oběd do restaurace Sokolský dům a po chvilce odpočinku absolvovali
prohlídku města, zámku a také nové Napoleonské expozice.
Celý víkend byl úžasně zorganizován a také
byl založen na skvělé spolupráci a komunikaci
nejen v našem týmu, ale i s ostatními organizátory a institucemi. Díky tomu všemu byli spokojení nejen hosté ale i my organizátoři. Práce
nás bavila a obohacovala.
B. Hrbáčková
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Každodennost šlechtice
VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ OD ÚMRTÍ VÁCLAVA HRABĚTE KOUNICE
Na podzim tohoto roku, konkrétně 14. října,
uplyne 100 let od úmrtí posledního významného příslušníka starobylého šlechtického rodu
Kouniců. JUDr. Václav Robert hrabě Kounic
proslul jako poměrně radikální politik mladočeské strany, ale zejména jako mecenáš českého školství na Moravě. Dar brněnského
paláce na dnešním Žerotínově náměstí (dnes
budova rektorátu Masarykovy univerzity) českým studentům provedl roku 1908 při příležitosti svatby s Josefínou Horovou. Jeho památku
si letos připomenou na třech místech, se kterými byl spojen – ve Slavkově u Brna, Uherském Brodě a na Vysoké u Příbrami.
Slavkovská výstava bude tentokrát zaměřena
na „běžný“ život šlechtice na přelomu 19. a 20.

století. K vidění budou předměty, které Václav
Kounic pravidelně používal a na jeho příkladu
tak návštěvník nahlédne do života nobility
sklonku Rakouska-Uherska. Pro zájemce bude
výstava přístupná od 18. července do 6. října
2013 ve výstavních prostorách v přízemí
zámku (naproti vstupu k pokladně). Při zahájení 18. července proběhne slavností vernisáž
v prostorách salla terreny slavkovského zámku.
Součástí připomínky letošního výročí budou
také přednášky odborných pracovníků ZS-A
Martina Ráji o životě této pozoruhodné osobnosti z rodu Kouniců a Vladimíry Zichové
o dochovaných předmětech ve sbírkovém
fondu Zámku Slavkov – Austerlitz.

Mezi nebem a zemí

Deep Purple – předprodej pokračuje!

Krásnou výstavu fotoobrazů Aleny Šindarové s poetickým názvem Mezi nebem a zemí,
která je umístěna v galerii v přízemí v prostorách slavkovského zámku můžete zhlédnout již
pouze do soboty 6. července, kdy bude výstava
slavnostně v 15 hodin ukončena.
Netradiční „zakončenou“ výstavy provede
slovem PhDr. Jiří Šindar, kterého doplní hudební vystoupení cimbálové muziky Hudců
z Kyjova a slavnostní pomyslnou tečku za touto
nádhernou výstavou v podobě veršů udělá oblíbený herec Josef Somr.
Pokud nemáte ještě na toto sváteční sobotní
odpoledne žádný program, přijměte pozvání do
salla terreny slavkovského zámku a prožijte společně s námi příjemné chvíle ve společnosti fantazie, poezie a hudby.
Hana Partyková, ZS-A

Mgr. Martin Rája, Ph.D., ZS-A

Vrcholem letošní sezony na Zámku Slavkov – Austerlitz je, jak jistě všichni víte, srpnový koncert rockové legendy Deep Purple.
Anglická rocková skupina, která byla založena
v roce 1968, patří mezi nejslavnější a nejúspěšnější rockové skupiny na světě a její členové
jsou po právu považováni za průkopníky
heavy-metalu a hard rocku.
Koncert ve Slavkově u Brna se uskuteční
v neděli 4. srpna v zámeckém parku. Od 17

Hrabě Kounic

Reprodukce obrazu J. Klíra

hodin vystoupí několik předkapel, včetně oblíbené brněnské kapely Progres 2.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji na pokladně zámku anebo prostřednictvím sítě Ticketportal nebo Ticketpro za 790 Kč, na místě
v den koncertu potom budou za 990 Kč.
Využijte možná jednu z posledních možností
užít si nezapomenutelnou show naživo, a to
v kouzelné atmosféře zámeckého parku.
Ing. Jana Slouková, ZS - A

Výzva pro pořadatele akcí
Informační centrum dále opakuje svoji
výzvu pro všechny organizace a subjekty
podnikající v oblasti cestovního ruchu, kul-

tury, sportu, zájmových a volnočasových aktivit apod. ze Slavkova a okolí, aby informace
o jimi pořádaných akcích 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.jiznimorava.cz, který za naši oblast spravuje právě
Informační centrum. Propagační materiály, tj.
letáky, vizitky, plakáty, apod., potom můžete
osobně přinést na Informační centrum, kde zajistíme jejich zveřejnění.
Otevírací doba Informačního centra
listopad–březen:
úterý–sobota
9–16
duben a říjen:
úterý–neděle
9–16
květen a září:
úterý–neděle
9–17
červen, červenec a srpen: denně
9–17
Těšíme se na spolupráci.

Vlasy v zámeckém parku

Foto: R. Lánský

Ing. Jana Slouková, ZS - A

VLASY jako terapie a hippie den v zámeckém parku
V sobotu 15. června se v zámeckém parku
uskutečnilo muzikálové představení, které se
v tomto termínu stalo již tradicí. Pro letošní
ročník si organizátoři připravili navíc i odpolední program, na který potom večerní představení navázalo.
Celé odpoledne se neslo v uvolněné atmosféře ve stylu hippie. Pro rodiny s dětmi tu byly
připraveny dovednostní soutěže, skákací hrady,
jízda na ponících nebo malování na obličej.
V několika stáncích si pak návštěvníci mohli
zakoupit různé šperky, šátky, balonky a samo-

zřejmě se i občerstvit a posedět v příjemném
prostředí zámeckého parku. Návštěvníky
nadchl i barvitý odpolední program na parketu
u pomníku padlých hrdinů, během kterého se
představili např. žáci ZUŠ Bučovice či Mini
Glitter Stars ze Slavkova u Brna a mnohé další.
Večerní program zahájila, již v dolní části
parku za spodním bazénem, svoji taneční show
skupina N-JOY. Představili se tanečníci ve
street dance, disko dance, hip hop nebo elektro
boogie. Po tomto výborném vystoupení již následoval vrchol celého dne, a to hippie muziká-

lová show VLASY jako terapie. Představení
s výbornou atmosférou, skvělým provedením
a pěveckými výkony všech hlavních protagonistů vtáhly všechny přítomné do děje a oceněny byly zaslouženým a bouřlivým potleskem
roztančeného publika.
Děkujeme tímto MgA. Martinu Křížkovi,
který ve spolupráci se ZS-A celý program zajistil a zorganizoval. Doufejme, že i v příštím
roce se v zámeckém parku opět sejdeme při
jednom z dalších muzikálových představení.
Ing. Jana Slouková, ZS-A
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Foto: archiv ZS-A

Poznejte víc: Top cíle Rosenburg a Slavkov – Austerlitz
Výstupy spolupráce, kterou mezi sebou navázali rakouský renesanční zámek Rosenburg
a Zámek Slavkov – Austerlitz, si návštěvníci
obou zámku mohli prohlédnout v měsíci
červnu.
V rámci Dnů Slavkova mohli návštěvníci
Zámku Slavkov – Austerlitz zhlédnout ukázky
sokolnického umění ze zámku Rosenburg.
Výcvik a ukázky letu dravých ptáků předvedli
sokolníci během dne dokonce dvakrát. Oba
tyto výstupy byly hojně navštíveny veřejností

a setkaly se s pozitivním ohlasem. Sokolníci
během svého představení návštěvníky aktivně
zapojovali a po skončení je nechali se s některými dravci i vyfotografovat.
Hned o týden později, v sobotu 8. června,
hostil zámek Rosenburg napoleonskou armádu ze Slavkova. V jeho areálu se představili vojáci v historických uniformách,
návštěvníky zámku Rosenburg pozvali do
svého táborového ležení a předvedli dvě bitevní scény. Tyto vojenské ukázky doplňovali

průvodci slavkovského zámku scénkami ze života Kouniců, které obohacovali hrou na kytaru a zpěvem. Zejména bitevní ukázky byly
pro rakouské návštěvníky velmi atraktivní a jedinečné.
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, napoleonská armáda zavítá do
rakouského zámku Rosenburg 5. října.
Ing. Jana Slouková, ZS - A

Divadelní přestavení Romeo a Julie na nádvoří zámku!
Na závěr prázdnin si Zámek Slavkov – Austerlitz připravil opravdový
kulturní bonbónek v podobě divadelního představení v podání herců Maheny činohry Národního divadla Brno
– Romeo a Julie.
Kdo by neznal tuto divadelní hru
básníka a největšího světového dramatika Williama Shakespeara, která je

snad jednou z nejznámějších a nejslavnějších divadelních her všech dob. Nastudování činohry Mahenova divadla
v režii Zdeňka Černína mělo premiéru
v září loňského roku. Setkalo se s velkým ohlasem, o čemž svědčí i cena
DIVA 2012, kterou získalo jako divácky nejoblíbenější činohra loňského
roku.

Předprodej vstupenek do Národního
divadla Brno v Informačním centru
Informační centrum Zámku Slavkov – Austerlitz, které obnovilo svoji činnost v původních
prostorách dne 1. května 2013, zahajuje předprodej vstupenek do Národního divadla
Brno.
Národní divadlo Brno je hlavní divadelní
scénou v Brně a je tvořeno celkem třemi divadelními scénami: Mahenovo divadlo, Janáčkovo divadlo a Divadlo Reduta. Do všech
těchto divadel si nyní můžete zakoupit vstupenky přímo v Informačním centru Zámku

Slavkov – Austerlitz. Vedle předprodeje vstupenek zde získáte i informace o aktuálním programu, obsazenosti jednotlivých představení
anebo obdržíte čtvrtletní magazín Národního
divadlo Brno DIVA.
Ve spolupráci s Národním divadlem Brno
také Zámek Slavkov – Austerlitz uspořádá podzimní autobusový zájezd na vybrané představení, kdy doprava autobusem bude pro zájemce
zcela zdarma. Bližší informace o této jedinečné
nabídce přineseme v příštích měsících.

Zámek otevřen 7 dní v týdnu
Zámek Slavkov – Austerlitz je nyní pro své
příznivce otevřen sedm dní v týdnu! Vedle několika prohlídkových tras můžete navštívit
i nově otevřenou expozici Napoleon - Austerlitz, která se nachází v prostorách bývalých koníren. Další oživení běžných prohlídek zámku
představují výstavní prostory a v nich různé tématické výstavy. Aktuálně můžete navštívit výstavu fotoobrazů Aleny Šindarové „Mezi nebem
a zemí“, výstavu k výročí příchodu Cyrila
a Metoděje na Moravu „Odkazy a návraty III.“
nebo stálou výstavu v podzemí zámku „Kera-

mika v podzemí“.
Pokud Vás nelákají prohlídky zámku a výstavy, pořádá Zámek Slavkov – Austerlitz další
bohatý doprovodný program. Těšit se tedy můžete na koncerty vážné i populární hudby, divadelní představení, ochutnávku vín, řemeslné
jarmarky a mnohé další. Program kulturních
a společenských akcí na zámku je sestavený
tak, aby zaujal široké spektrum návštěvníků,
v němž si každý vybere to, co ho zajímá nejvíce. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Jana Slouková, ZS - A

Divadelní představení se bude konat na zámeckém nádvoří v sobotu 31. srpna 2013 od
20.00 hodin. Vstupenky bude možné zakoupit
v předprodeji v Informačním centru ve Slavkově u Brna od 21. června za zvýhodněnou
cenu 300 Kč a 200 Kč. Na místě potom budou
vstupenky stát 400 č a 300 Kč.
Všichni jste srdečně zváni!
Hana Partyková a Ing. Jana Slouková, ZS-A

Keramika v podzemí
Od července bude na zámku Slavkov - Austerlitz zpřístupněna obohacená prohlídková
trasa podzemí o expozici s názvem Keramika
v podzemí. Jedná se o symbiózu výstavy současné keramické tvorby s tajemnou atmosférou
zámeckého podzemí. Na ploše více než 400 m2
bude možné zhlédnout originální tvorbu
umělců, kteří ke svému vyjádření používají pálenou hlínu. Zájemci o vystavování procházejí
přísným výběrem, návštěvníci uvidí to nejlepší,
co v tomto oboru nyní vzniká. Výstava bude
stálá, exponáty budou průběžně obměňovány.
Všichni jste srdečně zváni!
Ing. Petr Ševčík
Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz

Uzavření zámeckého parku
Zámek Slavkov – Austerlitz upozorňuje,
že z důvodu natáčení historického seriálu
„The Musketeers“ bude zámecký pak pro
veřejnost uzavřen ve dnech 7.–9. července.
V případě špatného počasí, které znemožní
filmařů konat svoji práci, bude natáčení posunuto, sledujte proto naše webové stránky
či Facebook. Děkujeme za pochopení.
Ing. Jana Slouková, ZS - A
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Návštěva v Bulharsku

TeamGym

Foto: archiv školy

Ve dnech 13.–17. května proběhla další
schůzka partnerských škol projektu Natureducation – The Nature in my Schoolbag, tentokrát
v bulharském městě Mezdra, které se nachází asi
80 km severně od Sofie a je jen o něco větší než
Slavkov.
Do Bulharska spolu s učiteli ZŠ Komenského,
Slavkov u Brna jely tři žákyně 8. tříd Žaneta
Lažková, Hana Staňková a Helena Vojtková.

Cenné úspěchy TeamGymu
Za poslední měsíc se gymnasté TeamGymu
ZŠ Komenského zúčastnili dvou akcí, na kterých dosáhli cenných úspěchů.
První akcí byla reprezentace školy na sportovním Dni Talentu škol 2013, která se uskutečnila v Brně. Na této akci všechny zúčastněné
uvítala olympijská vítězka Mirka Knapková,
která si pro všechny účastníky připravila rozcvičku. Pak se soutěžící rozdělili do čtyř kategorií a dali se do soutěžení. Hlavní disciplínou
byla dráha, která prověřila přesnost a obratnost
účastníků. Nakonec se z každé kategorie vyhlásili ti nejlepší a TeamGymu se podařilo získat
dva poháry. Zasloužila se o to děvčata Alenka
Vítková v mladší kategorii a Anya Saundersová
ve starší kategorii.
Druhá akce byla 6. ročník mezinárodní přehlídky pohybových skladeb „Otrokovice
2013“. Letos přibyly nové kategorie i ceny
a také se účastnilo více závodníků. Startovalo
celkem 64 pódiových skladeb.
TeamGym si připravil novou pódiovou
skladbu s názvem Piráti a vydal se vybojovat
alespoň jedno ocenění.
Všechny skladby bojovaly o tyto ocenění,
a to o sympatickou skladbu, nejlepší kostýmovou skladbu, nejoriginálnější skladbu, cenu ředitele závodu TJ Jiskra Otrokovice, cenu
starosty města Otrokovice a cenu centra volného času Dubnice nad Váhom.
Družstvo ZŠ Komenského si nakonec odneslo cenu ředitele závodu TJ Jiskra Otrokovice
a navázalo tak na loňský úspěch v této soutěži.
Družstvo závodilo ve složení Adéla Lovasová, Adela Maňasová, Marie Vostřelová, Leona
Žemlová, Jesika Häringová, Donika Häringová.
Anya Saundersová, Eliška Sekaninová, Julie
Sekaninová, Adéla Růžková, Tomáš Chvála
a Joseph Saunders.
Děvčatům a klukům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Miroslav Hrazdil

O putovní pohár
Po roční přestávce se opět vrací pohár do Základní školy Komenského. Ve třetím ročníku „O
putovní pohár Ždánického lesa a Politaví“ ve
vybíjené se naši žáci ze třetího až pátého ročníku účastnili finálového klání s žáky z Otnic,
Křenovic, Bučovic a s žáky ZŠ Tyršova. V dopoledním utkání „každého s každým“ vyhráli
naši žáci všechny zápasy a s výrazným náskokem se umístili na prvním místě. Slavnostního
předávání cen se zúčastnil starosta Bošovic pan
Jaroslav Šimandl, který je zároveň předsedou
sdružení Ždánický les a Politaví a starosta našeho města pan Ivan Charvát.
Vladimír Soukop

Žákyně v Bulharsku

Foto: archiv školy

V pondělí jsme přiletěli do Sofie,
kde nás na letišti vyzvedli bulharští přátelé,
a provedli nás hlavním městem. Další dny nás
čekal bohatý a rozmanitý program – prohlídka
školy, ochutnávka místních jídel, sázení
stromků, prohlídka města Mezdra aj. Protože je
náš projekt zaměřen na přírodu, nechyběla ani
práce s přírodninami a environmentální hry.
V říjnu 2013 navštíví učitelé a žáci našich
partnerských škol v Turecku a Bulharsku naši
školu a my už začínáme připravovat program.
Náš společný program má i svou webovou
stránku http://natureducation.host.sk/index.html
a facebookový profil Natureducatoin Comenius,
informace o projektu a fotografie najdete také na
našich webových stránkách a na nástěnkách na
nové budově ZŠ Komenského.
L. Záleská

Mistrovské tituly pro Slavkov
První červnový víkend proběhla v prostorách
sportovní haly Folimanka v Praze nejprestižnější soutěž cheerleadingu v České republice
– 12. mistrovství ČR.
Této prestižní soutěže se zúčastnilo 999 startujících ve 281 soutěžních vystoupeních v různých kategoriích a třech věkových divizích.
Také ze Slavkova vyjížděla do Prahy početná
skupina dívek a poprvé také zástupce chlapců
Tomáš Přichystal z týmu Glitter Stars ze ZŠ
Komenského a jejich četní příznivci.
Na začátku každého soutěžního dne se divákům ve svém vystoupení představil Český ná-

rodní tým, ve kterém reprezentují i 3 dívky
z Glitter Stars – Aneta Macharová, Natálie
Hudcová a Kristýna Borovská.
Ve výborné atmosféře pražské sportovní haly
naše skupina opět zazářila a zařadila se mezi
nejúspěšnější týmy České republiky. Vždyť
jsme do Slavkova přivezly 5 titulů mistrů ČR,
4 tituly vicemistrů ČR a 2 bronzové medaile.
Skupina získala 6 nominací na Mistrovství Evropy do skotského města Glasgow, ale protože
je účast finančně velmi nákladná, tak se musíme této účasti vzdát.
Renáta Macharová

Kousek mého domova ve školní zahradě
V pondělí 20. května se v prostorách školního
dvora uskutečnila akce, konaná v rámci Grantu
z Revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje. Pro naše mladší žáčky
z I. stupně a jejich s rodiče přichystali žáci 6.
ročníků odpoledne s názvem Kousek mého domova ve školní zahradě. Programu se mohl
zúčastnit každý, kdo si přinesl a zasadil do připravených záhonů svou vlastní rostlinu. Každá
rostlina byla pečlivě zaevidována Darovacím
certifikátem a opatřena cedulkou s názvem rostliny i se jménem dárce. Společnými silami zasázely děti s rodiči téměř 50 nových rostlin,
které nejen ozelení školní zahradu, ale zároveň
budou dětem připomínat, že mají ve škole kousek svého domova, který si sem přinesly.

Na naučné přírodovědné stezce si mohli malí
soutěžící vyzkoušet poznávání jehličnatých a listnatých stromů, seznámit se s našimi obojživelníky, zopakovat si druhy zeleniny, prozkoumat
vývoj ptačího mláděte.
Velkým zážitkem pro většinu malých zahradníků bylo pozorování živočichů z jezírka mikroskopem a elektrickou lupou.
Školní družina připravila pro děti přírodovědné aktivity a soutěže na školním hřišti.
Dobře vykonaná práce všech byla korunována sladkou odměnou a opečeným špekáčkem.
Děkujeme všem dětem a rodičům za darované
rostliny a za příjemnou pohodu, která tuto akci
celé slunečné odpoledne provázela.
Miroslava Lónová

Krajské finále OVOV v Břeclavi
Po spanilé jízdě našeho školního družstva
a jednotlivkyně Elišky Ondráčkové okresním
kolem všestrannostního desetiboje OVOV, ve
kterém jsme jednoznačně zvítězili, následovala
cesta na krajské finále do Břeclavi. Stejně jako
minulý rok hostil krajské setkání nejlepších vícebojařů nádherný atletický stadion a celému
klání dodal punc velkého závodu. K tomuto přispělo i rozšíření a zkvalitnění celého startovního pole – soutěže se účastnilo přes 200 žáků
a žákyň – a dohled zkušených olympioniků
a garantů celého projektu OVOV Šárky Kašpárkové, Michala Pogányho a Gejzy Valenty.
V průběhu klání si naši sportovci vytvořili
několik osobních rekordů a hlavně, jak to u ví-

cebojů chodí, bojovali hlavně sami se sebou.
A výsledek: Eliška Ondráčková se umístila
na 5. místě v závodě jednotlivkyň s nepatrným
bodovým odskokem od bronzové medaile –
Eliška předvedla vynikající výkon. Monika
Chromá se v závodě jednotlivkyň ve svém ročníku narození umístila na vynikajícím druhém
místě. Družstvo ZŠ Komenského získalo
v Břeclavi stříbrné medaile a vybojovalo si
zcela zaslouženě přímý postup na republikové
finále na pražský Strahov. Elišce a celému
družstvu ve složení Urbanová, Chromá, Krytinářová, Kubová, Poláček, Šebela, Levíček
a Borovský moc gratulujeme a přejeme hodně
štěstí do Prahy.
Martin Bauer, učitel TV
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Pohár Rozhlasu 2013
Okresní kola 45. ročníku celostátní atletické
soutěže Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou
pro žáky druhého stupně základních škol se
uskutečnila ve dnech 14. a 15. května na atletickém stadionu ve Vyškově.
V kategorii mladších žáků z naší školy nejlepších výsledků dosáhli žáci osmých ročníků
v běhu na 60 m Jan Kyselka (8,0 s) a Kristýna
Růžičková (8,8 s). Petra Korábová ze šestého
ročníku v hodu kriketovým míčkem obsadila 5.
místo hodem 44,14 m a Jan Kyselka se ve

skoku dalekém výkonem 464 cm umístil na
4. místě.
V kategorii starších žáků nejvyšší medailovou pozici vybojoval Martin Florián z deváté
třídy ve vrhu koulí výkonem 11,31 m. Petr Daniel z osmého ročníku dosáhl velmi pěkných
výkonů ve dvou disciplínách. Ve skoku dalekém se umístil výkonem 555 cm na 2. místě
a v běhu na 60 m s časem 7,8 s na 3. místě.
Všem žákům patří poděkování za příkladnou
reprezentaci školy.
Mgr. Hana Charvátová

Holocaust očima našich žáků
Každým rokem žáci devátých ročníků absolvují
exkurzi v Památníku Terezín. Prohlídka bývalého
ghetta je součástí výuky o holocaustu. Žáci se
touto formou dozvědí o problematice genocidy
Židů během 2. světové války více, než je v učebnicích dějepisu pro 9. ročník. Vedeme je také
k tomu, aby se zajímali o osudy židovské menšiny
žijící před 2. světovou válkou ve Slavkově.
V jejich hodnocení této akce jsme si přečetli:
* Jak se mohlo stát, že se nějaký fanatik dostal k moci a způsobil neuvěřitelné utrpení.

* Je nepředstavitelné, v jakých drsných podmínkách tam lidé museli žít, nedokážu si představit, že bych tam byl já.
* Byla to hrozná doba, která se doufám nebude opakovat.
* Nejvíc mě zaujala malá pevnost, překvapilo
mě, jak do tak malých cel mohli dát tolik lidí.
* Zajímaly by mě osudy německých dozorců,
zda byli dopadeni nebo unikli spravedlnosti.
* Jak je možné, že tam za takových podmínek
byli lidé schopni přežít.

Projekt Rovná záda přináší výsledky
Dlouhodobý školní projekt „Rovná záda“ byl
na naší škole zahájen před třemi lety ve spolupráci s odborným rehabilitačním pracovištěm
Lázeňského domu ve Slavkově u Brna.
Hlavním cílem projektu je včasné podchycení vadného držení těla a vytvoření správných
návyků a pohybových stereotypů dětí. Cílovou
skupinou jsou děti na prvním stupni, neboť
v tomto věku dochází nejčastěji ke vzniku odchylek od správného držení těla.
Statistiky uvádějí, že dnešní dětská populace
dosahuje téměř padesáti procent vadného držení těla (VDT). Na počátku projektu dosaho-

valo měření dětí v naší škole podobného výsledku. Poslední letošní měření však ukázalo
již výrazné zlepšení. Odchylky od správného
držení těla se objevily jen u třiceti jedna procent měřených dětí. Podstatný vliv na tento výsledek má jistě i zařazení dětí do nepovinného
předmětu Zdravotní tělesné výchovy (ZTV),
o který mají rodiče i děti velký zájem. Pro příští
školní rok 2013/2014 bude žákům druhých až
pátých ročníků opět nabídnuta v rámci projektu
„Rovná záda“ možnost prevence a nápravy
vadného držení těla formou tohoto nepovinného předmětu.
Mgr. Hana Charvátová

Jak bylo ve Francii…
Poslední týden v květnu se žáci 7.–9. ročníku
vydali na studijně vzdělávací zájezd do Francie.
Naše cesta směřovala do malebné Paříže a do
Disneylandu. V Paříži jsme navštívili spoustu
krásných a světoznámých míst, jako je Eiffelova
věž, slavná katedrála Notre Dame, Invalidovna
nebo univerzita Sorbona. Prošli jsme se po nábřeží Seiny, přes most Alexandra III. jsme se dostali až na Place de la Concorde, pokračovali jsme
k muzeu Louvre atd. A protože nám počasí přálo
a sluníčko svítilo, tak jsme si celodenní pěší prohlídku města opravdu užívali. A abychom toho

stihli co nejvíce, na Montmartre jsme se přesunuli
metrem, což bylo pro mnohé také velkým zážitkem. Poté, co jsme vyšlapali nekonečného množství schodů, jsme se dostali až k úchvatné bazilice
Sacré-Cœur. Další den patřil zejména zábavě.
Hned ráno jsme se totiž vydali na celodenní dovádění do Disneylandu. Celý zábavní park je rozdělen do pěti tematických oblastí, které jsou plné
dobrodružství pro malé i velké. Každý mohl vyzkoušet, co chtěl a plně si užít světa filmů a pohádek. Domů jsme se vraceli plni zážitků
a doufáme, že se do Francie zase brzy vrátíme.

Turnaj v minikopané
Ve středu 13. 6. jsme uspořádali tradiční turnaj v malé kopané pro žáky druhého stupně. Tři
týmy bojovaly o putovní pohár: Slavkov, Východ (Hodějice+Němčany), Západ (zbytek
světa).
Výsledky: Západ–Slavkov 2:5, Západ–Východ 2:4, Východ–Slavkov 1:3.
Střelci: Divácký 6, Kotolan 3, Kovařík 3, Přibyl 2, Rosypal, Zápotočný a Čermák 1.

Celkovými vítězi se stali reprezentanti Slavkova (Divácký, Laštůvka, Přibyl, Daniel, Poč).
Druhé místo patří borcům z Hodějic a Němčan
(Florián, Kotolan, Čermák, Zápotočný, Andrlová). Třetí příčka patří výběru Zbytek světa
(Vyhnánek, Hausner, Hrouz, Kovařík, Rosypal).
Nejlepším hráčem byla vyhodnocena brankařka Veronika Andrlová, nejlepším střelcem
Milan Divácký.
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Nebojme se pavouků
V pátek 17. května přišla do hodiny přírodopisného semináře opět paní Alena Májková,
která je chovatelkou rozličných exotických zvířat. Po skvělé přednášce o hadech žákům
sedmých tříd tentokrát přiblížila problematiku
chovu pavouků-sklípkanů. Žáci se z bezpečné
vzdálenosti seznámili s agresivními sklípkany,
kteří se brání jedovatým kousnutím, ale i s mírnějšími sklípkany, jejichž obranou je uvolňování žahavých chloupků a jsou považováni za
neškodné. Paní Májkové děkujeme za její zapálený přednes i živé exponáty sklípkanů, které
nám přinesla pro zpestření výkladu, a už se těšíme na další setkání.

Matematické řady
Ve středu 5. června se uskutečnilo další kolo
logických her pro žáky 2. stupně. Tentokrát si
soutěžící změřili síly v doplňování matematických řad. Zájem o soutěž byl zejména mezi žáky
7. ročníků. Do soutěže se zapojilo 10 žáků. O prvenství v soutěži se podělila Markéta Krejčířová
ze 7. B a Radek Čermák z 9. B, oba získali 9
bodů z 10 možných. 3. místo patří Haně Kučerové ze 7. A za zisk 7 bodů. Věra Křivánková

Přijímací řízení na střední školy
V letošním školním roce vychází z 9. ročníků naší školy 41 žáků. Všichni byli úspěšní
v 1. kole. Nejvíce z nich volilo studium na
středních odborných školách zakončených maturitní zkouškou (16), na gymnáziích (13) a na
středních odborných učilištích zakončených učňovskými zkouškami (10). Jeden žák zvolil studium na obchodní akademii a jedna žákyně
bude pokračovat ve studiu na konzervatoři. Na
osmileté gymnázium odchází jeden žák 5. třídy
a na šestileté gymnázium dva žáci 7. ročníku.
Všem přejeme hodně úspěchů v dalším studiu, ale také v osobním životě a budeme rádi,
pokud se s námi podělí o své další životní úspěchy.
Věra Křivánková

Úspěch naší žákyně
Jak jsme vás již v minulém čísle Zpravodaje
informovali, žákyně naší školy Alexandra Bláhová z 9.B postoupila až do finále vědomostní
soutěže Dějepisná olympiáda. Celostátní kolo
se konalo ve Strážnici a Saša se umístila v konkurenci 32 soutěžících na vynikajícím třetím
místě. Jsme jejím úspěchem nadšeni a v příštím
týdnu jí budeme držet pěsti, protože ji čeká ještě
celostátní finále Olympiády v českém jazyce.

Okresní kolo OVOV
Ve středu 29. 5. se naši žáci zúčastnili okresního kola Odznaku všestrannosti olympijských
vítězů. Sportovní klání se konalo v Bučovicích
a nás reprezentovali žáci, kteří měli dobrou výkonnost. Naši školu reprezentovali Petr Daniel,
Michal a Jakub Šebkovi, Jakub Vitoul, Jan Kyselka, Barbora Přerovská, Barbora Kučerová,
Kristýna Růžičková a Adriana Baštýřová.
Všichni zaslouží pochvalu za vzornou reprezentaci a sportovní výkony. Nejlepšího bodového výkonu dosáhla Barbora Přerovská, která
si vybojovala postup do krajského kola.
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6. mezinárodní setkání Slavkovů – poděkování
Ve dnech 31. 5. až 2. 6. 2013 se ve Slavkově
u Brna uskutečnilo 6. mezinárodní setkání
Slavkovů, kterého se zúčastnili zástupci všech
jedenácti měst a obcí z ČR, Slovenska a Polska,
která mají ve svém názvu Slavkov. Setkání proběhlo souběžně se Dny Slavkova a svatourbanskými hody, s trhy v zámeckém parku,
s ukázkami práce s dravci v podání sokolníků
ze zámku v Rosenburgu, s aktivní účastí návštěvníků z partnerského rakouského města
Horn a s dalšími akcemi.
Tato nebývale rozsáhlá koncentrace různých
aktivit si při jejich organizačním zabezpečení
vyžádala enormní úsilí mnoha zaměstnanců
městského úřadu, zámku a technických služeb,
zejména paní Tesáčkové, Macháčkové a starosty
města. Proto poděkování patří vedoucím a jejich
podřízeným zaměstnancům těchto městských
organizací.
Za programovou skupinu, která se podílela
na realizaci 6. setkání Slavkovů, chci tímto poděkovat i dalším jednotlivcům a skupinám, jež
svojí ochotou pomoci významně přispěli k plynulému a úspěšnému průběhu této akce:
• Milanu Hrazdílkovi, vedoucímu dechového
souboru a členu skupiny Per Vobis, za provedené zámecké intrády, za přednes pásma
o bitvě tří císařů a za moderování vědomostního kvízu o zúčastněných Slavkovech
• kolektivu Základní umělecké školy Fr.
France pod vedením Jany Jelínkové za zabezpečení výroby speciálních keramických a textilních upomínkových předmětů, za výrobu

poutavých velkoformátových tabel o všech
zúčastněných Slavkovech a za kulturní program hudebního a tanečního oboru, předvedený
v historickém sále zámku
• Ivanu Křivánkovi, Františku Kopeckému
a skupině historických uniformovaných vojáků
za předvedení úvodního uvítacího ceremoniálu
v zámecké zahradě a panu Kopeckému také za
odborný výklad o bitvě tří císařů při návštěvě
bojiště a Mohyly míru
• cimbálové muzice Zornica z Brna za zpracování písní s vojenskou a napoleonskou tématikou a jejich uvedení v pátečním kulturním
programu v historickém sále zámku
• zaměstnancům a žákům Integrované střední
školy ve Slavkově za zajištění pohoštění v prostorách zámku
• členům kostýmované skupiny Per Vobis za
předvedenou poutavou noční prohlídku zámku
• Miloši Šaňkovi za technickou výpomoc při
ozvučení historického a divadelního sálu
• Zdeňku Mezníkovi za výpomoc při organizaci pátečního odpoledního programu
• cimbálové muzice Májek z Brna za vytvoření skvělé páteční atmosféry v zámecké vinárně u Edy včetně produkce velkého množství
slovenských lidových písní z jejich repertoáru
• děkanovi Milanu Vavrovi za zabezpečení
sobotní prohlídky kaple sv. Urbana při nepříznivém počasí a za přednesený výklad o historii
a rekonstrukcích této památky
• Pavlu Galatovi za výklad o historii chrámu
Vzkříšení Páně

• Janu Jakoubkovi a Radku Svobodovi za informace o golfovém hřišti, za instruktáž o základech golfové hry a za zabezpečení malé golfové
soutěže v patování pro účastníky delegací
• Josefu Boudovi a jeho hudební skupině
Karel Gott revival Morava z Bučovic za moderování odpoledního představování jednotlivých
Slavkovů a za výbornou atmosféru na sobotním
večerním společenském setkání
• Jiřímu Hořavovi za přednesené odborné informace o novém slavkovském malém pivovaru
• hodovým stárkům a chase za předvedení
české besedy a hodových zvyků a za asistenci
při úvodním uvítání delegací zúčastněných
Slavkovů v sala tereně zámku
• Ludmile Kábrtové za fotodokumentaci pátečního odpoledního programu
• Vratislavu Malému za průběžnou videodokumentaci celého setkání
Poděkování patří i všem dalším, kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o zdařilý průběh
pestrého vějíře akcí o tomto víkendu.
Zástupci Slavkovů již dávno před 6. setkáním dávali najevo svůj zájem o náš Slavkov
a o program, který jim připravíme. Jsem přesvědčen, že tato jejich očekávání i přes nepřízeň počasí byla přinejmenším naplněna, a to
díky obětavosti a maximálnímu nasazení výše
zmíněných osob a kolektivů. Svědčí o tom
i velmi příznivé ohlasy zúčastněných delegátů.
Příští rok se další setkání uskuteční v malé
východoslovenské obci Nižný Slavkov.
L. Jedlička, člen realizační skupiny 6. setkání Slavkovů

Šesté mezinárodní setkání Slavkovů, poprvé ve Slavkově u Brna
Setkávání zástupců měst a obcí není ničím neobvyklým. Mnohé obce se setkávají již několik
desetiletí. Slavkovy těmto aktivitám doposud odolávaly. Podnět k historicky první sérii setkávání
Slavkovů vznikl v prosinci 2006 ve Slavkově
u Brna při návštěvě zástupců polského města
Slawków, které je se svými téměř sedmi tisíci
obyvateli největším ze všech Slavkovů. Už od
roku 1991 je partnerským městem Slavkova
u Brna a později se stalo i partnerským městem
Horního Slavkova. Slawków se ujal organizační
iniciativy a v něm se ve dnech 30. 5. až 1. 6. 2008
pod názvem „Niejeden Slavkov (Slawków)
w Europie“ tato mezinárodně pojatá akce za
účasti sedmi Slavkovů a Olbramovic (má osadu
„Slavkov“) uskutečnila poprvé.
Kolik Slavkovů vlastně je? Celkem jedenáct,
z toho jeden polský, pět českých a pět ze Slovenska (resp. čtyři a jedna obec s názvem Slavkovce). Kromě těchto jedenácti samostatných
měst a obcí existuje v České republice i několik
dalších Slavkovů, které jsou však jen místními
částmi jiných obcí. Tyto se zatím až na výše zmíněné Olbramovice do série setkávání Slavkovů
nezapojily.
Představme alespoň stručně jednotlivé Slavkovy. Polský Slawków leží přibližně 55 km na
západ od třičtvrtěmilionového královského Krakova. Je významným mezinárodním dopravním
uzlem, neboť tu na velkém překladišti končí širokorozchodná železniční trať z Ruska. Druhým největším je Slavkov u Brna. Třetím s necelými šesti
tisíci obyvateli je město Horní Slavkov, ležící nedaleko Karlových Varů. Nachází se v krásně zvlněné krajině v nadmořské výšce kolem 600 metrů,
ale název „Horní“ má původ ve slově „hornický“.
Historie tohoto města s hlavním náměstím a radnicí ve stylu socialistického realismu je velmi bohatá. Ve středověku byl H. Slavkov díky těžbě

stříbra a cínu určitou dobu spolu s Kutnou Horou
a Jáchymovem nejvýznamnějším hornickým městem v Čechách. Po druhé světové válce se zde při
těžbě wolframu a uranu využívala i práce politických vězňů. V tomto městě též v roce 1792
vznikla vůbec první porcelánka v Čechách, jejíž
nepřetržitá činnost byla ukončena teprve před
několika lety. Tamní muzeum, krásně zrekonstruovaný tzv. Pluhův dům, středověké popraviště,
kostel s věží s obrannými střílnami, zajímavá železniční trať, současná věznice i hezká okolní příroda, to všechno mohli vidět účastníci setkání
Slavkovů v tomto městě v roce 2011 (reportáž ze
setkání ve Slavk. zpravodaji č.10-2011).
Pěknou přírodou je obklopen na severní Moravě Slavkov u Opavy a na úpatí Hostýnských
vrchů na střední Moravě také Slavkov pod Hostýnem, v němž se uskutečnilo v pořadí druhé
slavkovské setkání. Slavkov u Uh. Hradiště je
naopak posledním ze Slavkovů, který by se setkání měl letos zúčastnit poprvé a o němž tedy
toho zatím mnoho nevíme. Doufáme však, že
v rámci své prezentace se pochlubí i tím, že nedaleko jejich obce stojí a stále plodí 300 let stará
hrušeň, která v celostátní anketě Strom roku
2011 získala 2. místo.
Všech pět slovenských Slavkovů se nachází na
východním Slovensku, od Vysokých Tater až
téměř po hranice s Ukrajinou. Krásný výhled na
vysokohorský masiv V. Tater má ze své radnice
starosta Velkého Slavkova, obce vzdálené na dohled od města Poprad. Podle tohoto Slavkova je
též nazván známý Slavkovský štít. Tato obec byla
po druhé světové válce téměř vylidněna, neboť
převážná část německého obyvatelstva z ní byla
odsunuta Na území obce ležící v nadmořské
výšce kolem 650 metrů, tedy nejvýše ze všech
Slavkovů, jsou připraveny k využití velmi kvalitní geotermální vrty. Přibližně 10 km východně

od Velkého se nachází Malý Slavkov, který pořádal setkání v roce 2010 (reportáž ze setkání ve
Slavk. zpravodaji č.7-2010). Tato obec se postupně po osamostatnění staví na vlastní nohy,
neboť v letech 1974 až 1995 byla součástí města
Kežmarok.
Další dvojici slovenských obcí tvoří Vyšný
a Nižný Slavkov, od sebe vzdálené kolem 5 kilometrů. Oba leží v krásné přírodě velké horské
kotliny, na severovýchod od známého města Levoča, Spišského hradu a dálničního tunelu Branisko. Přestože je Vyšný Slavkov se svými
necelými 300 obyvateli nejmenší ze všech, uspořádal v loňském roce při příležitosti 700. výročí
první zmínky o obci velmi zdařilé a mimořádně
srdečné setkání, na něž budou účastníci dlouho
vzpomínat (reportáž ze setkání ve Slavk. zpravodaji č. 10-2012). Je nepochopitelné, že „na dostřel“ vzdálený Nižný Slavkov patří nejen do
jiného okresu, ale v příštím roce oslaví dokonce
už 800. výročí první zmínky o obci. Nejdál to
mají na všechna setkání pořádaná v Česku delegáti obce s názvem Slavkovce, kteří se těchto aktivit poprvé zúčastnili před dvěma lety. Obec se
nachází na jihovýchodě od Košic v okrese Michalovce v rovinaté zemědělské krajině s nadmořskou výškou jen kolem 100 metrů.
Letos to bylo vůbec poprvé, kdy se sešli zástupci všech jedenácti Slavkovů, kteří se ve
dnech 31. května až 2. června v hostujícím Slavkově u Brna představili v prostorách zámku, prohlédli si nově otevřenou Napoleonskou expozici
v bývalých zámeckých konírnách, slavkovské
bojiště a Mohylu míru. Zároveň se zapojili do některých akcí v rámci současně probíhajících Dnů
Slavkova a Svatourbanských hodů a prezentovali
se na nádvoří zámku i při ochutnávce specialit
z jednotlivých Slavkovů pro veřejnost.
Ing. Ladislav Jedlička
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SLAVKOV U B R N A
ULICE SLOVÁKOVA

Milan Májek
a syn
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.

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

50Bytů

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

17RD
PRODEJ BYTŮ A RD
DOKONČENÍ LISTOPAD 2013

NOVĚ OTEVŘENO!

POUŽITÝ NÁBYTEK Z NĚMECKA
Zahraniční
secondhand
a další kvalitní zboží
naleznete v naší provozovně v Rousínově.
1. patro obchodního domu,
Sušilovo nám. 367/1

tel. 731 784 128, e-mail: nabytekde@seznam.cz

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

Starostové Slavkovů na nádvoří zámku

Hudební obor ZUŠ

Foto: P. Ptáček

Děti z MŠ Zvídálek

Foto: M. Tesáčková

Junico se připravuje na vystoupení

Foto: M. Tesáčková

Foto: P. Ptáček

Taneční obor ZUŠ

Foto: P. Ptáček

Dny Slavkova a Svatourbanské hody obrazem

Taneční obor ZUŠ

Foto: P. Ptáček

Děti z křesťanské MŠ Karolínka

Vystoupení N-JOY

Taneční obor ZUŠ

Taneční obor ZUŠ

Foto: P. Ptáček

Foto: B. Macháčková

Foto: P. Ptáček

Foto: P. Ptáček

Vystoupení TeamGymu

Foto: B. Macháčková

Vystoupení TeamGymu

Foto: B. Macháčková

Uvítací intrády Zámecké kapely na zámku
Zápis do kroniky města

Autobus ze Slovenska přijel včas

Přivítání v salla tereně zámku

Ohlédnutí za 6. setkáním Slavkovů
Pátek 31. 5. 2013

Napoleonský pozdrav
I. Křivánek, F. Kopecký

Úvodní uvítací výstřel

Účastníci 6. setkání Slavkovů – starostové nebo jejich zástupci jsou v 1. a 2. řadě

Programová konference v divad. sále na téma „obyvatelstvo v proměnách času“

Všech 11 starostů zúčastněných Slavkovů nebo jejich zástupců s klobouky od ZUŠ.
Zleva: Slavkov u UH, u Opavy, Nižný, polský, Malý, Vyšný, u Brna, pod Hostýnem, Horní, Slavkovce, Velký S.

Kulturní vystoupení v historickém sále-ZUŠ

Vojenské a napol. písně v hist. sále, cimbálová muzika Zornica

Předávání „růžiček“ z tvorby ZUŠ, jedno z překvapení

Delegátky slov. Slavkovců na Tyršově ul.

Zápis v kronice města
Ivan Charvát

Po kulturním vystoupení v hist. sále

Prezentaci o Slavkově u B.
přednesl L. Jedlička

Zakončení pátečního večera ve vinárně u Edy s CM Májek Brno

Po noční prohlídce zámku
(Per Vobis) moderoval M.
Hrazdílek kvíz o Slavkovech

Závěr prezentací Slavkovů na konferenci

List starostovi Slavkova
u UH za správnou odpověď
v kvízu a M. Šaněk

Návštěva Napoleona a hraběnky Walewské a starostové
Slavkova u B. a pod Host.

Delegace Slavkova u B. na programové konferenci. Zleva: V. Malý,
M. Tesáčková, P. Kostík, I. Charvát, L. Jedlička, A. Šilhánek, J. Doležel

Golfová soutěž v patování

Golfovou instruktáž provedli J. Jakoubek a R. Svoboda

Sobota 1. 6. 2013

Sobotní projížďky
na drezině I. Křivánka

I. Charvát přebírá pozornosti od delegátů
obce Slavkovce v hotelu Sokolský dům

Výklad o kapli sv.
Urbana a mračna
nad námi, děkan
M. Vavro

Ochutnávka polských specialit a odpolední návštěvníci
zámeckého nádvoří

Výklad o kapli sv. Urbana
a středověkém Slavkovu,
děkan M. Vavro

Česká beseda v provedení slavkovských
stárků a chasy v sále Bonaparte

Tabla o Slavkovech od ZUŠ
a speciality z Malého Slavkova

Průvod od radnice na hodovou mši

Medaile od ZUŠ za vítězství v golfovém patování
pro delegaci Velkého Slavkova pod V. Tatrami

Starostové všech Slavkovů představují své obce na
nádvoří zámku (hovoří starostka z Horního Slavkova)

Při prohlídce památníku na Žuráni

J. Hořava seznamuje delegáty
se slavkovským pivovarem před
závěrečnou rozlúčkou s delegáty

Neděle 2. 6. 2013

P. Galata – výklad o chrámu Vzkříšení Páně

Před farním kostelem po mši

Slavnostní mše v kostele

Odjezd slov. delegátů na Slovensko v neděli

Poznávání historie bylo zakončeno symbolicky na Mohyle míru

Foto na dvoustraně: L. Jedlička a L. Kábrtová

Hudební obor ZUŠ

Foto: P. Ptáček

Průvod se sochou sv. Urbana do kostela

Hudební obor ZUŠ

Foto: Filmklub Horn

Stárci na nádvoří

Delegace z Hornu

Foto: Filmklub Horn

Koncert kapely z Hornu v zámeckém parku

Foto: M. Tesáčková

Foto: Filmklub Horn

Delegace z Hornu
v zámeckém parku
Foto: M. Tesáčková

Společné vystoupení s hosty z Hornu
Stárci na náměstí

Foto: M. Tesáčková

Foto: B. Macháčková

Foto: Filmklub Horn
Mše v kostele

Dny Slavkova a Svatourbanské hody obrazem

Foto: M. Tesáčková

2 200 000 Kč

Zlatá Hora 1467
Slavkov u Brna
tel. 603 473 345

milan.lokaj@email.cz

www.reality
milanlokaj.cz

Hodějice
Nabízíme k prodeji novostavbu nízkoenergetického cihlového bungalovu 3+kk
s užitnou plochou 60 m2 v Hodějicích s terasou (10,7 m2 ) a zahradou (822 m2). Topení plynový kotel, elektřina v mědi,
veškerá sanit. technika, keramická dlažba,
plovoucí podlahy. Cena vč. pozemku. Termín dokončení jaro 2014. Napojeno na
všechny sítě. 5 let záruka! Zajistíme kompletní financování hypotékou.

3 990 000 Kč
Kobeřice u Brna
Nabízíme exkluzivně k prodeji novostavbu rodinného domu s dispozicemi
4+kk a 2+1 (170 m2) v Kobeřicích
u Brna. Dům byl kolaudován v r. 2002
a k domu přináleží okrasná zahrada 420
m2. V současné době je vedena nemovitost jako obecní, s možností převodu do
OV. RD má dvě garáže 2x18 m2 a je vytápěn kondenz. kotlem Baxi, kuchyňská
linka je vybavena spotřebiči Miele.

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

5 590 000 Kč
Slavkov u Brna
Nabízíme k prodeji vícegenerační rodinný dům nádvoří s venkovním posezením a užitkovou zase 2 byty ve Slavkově u Brna o celkové výměře hradou. V prvním NP druhá bytová jednotka
187 m2, užité plochy. Rodinný dům se nachází 4,5+kk (98 m2). Dům byl rekonstruován v roce
v klidné části města v dosahu centra v řadové zá- 1997 a v roce 2004 provedena přístavba bytu
stavbě. Svou velikostí užité plochy lze nemovi- v 1. NP. Stěny domu jsou zatepleny fasádním
tost využít jak pro početnější rodinu – polystyrenem. Podlahy keramická dlažba a plovícegenerační RD, tak i komerčně k podnikání voucí podlahy dřevěné odizolované. Vnitřní
(v přízemí kanceláře, v prvním NP obytné pro- dveře dýhované, vnější okna zdvojená dřevěná.
story). Dispozice rodinného domu: V přízemí by- Dům je vytápěn elektrickou energií přímotopy.
tová jednotka 3+kk, s užitou plochou a 89 m2, K domu přináleží zahrada o velikosti 139 m2.

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

POŽÁRNÍ SERVIS

Příjem inzerce

FRANTIŠEK MERTA

do Slavkovského zpravodaje

revizní technik

Prodej a servis hasicích
přístrojů a hydrantů
Hodějice 161, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 774 591 808, e-mail: fm161@seznam.cz

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

PŘEVOD VHS na DVD

Uzávěrka pro inzerci

1 hodina záznamu

pátek 19. července do 16 hod.
Podmínky viz

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

ZASTAVÁRNA – BAZAR
RYCHLÁ PŮJČKA

www.bmtypo.cz
- mytí vozidel na objednávku
- interiér, exteriér
- dárkové poukazy

tel. 773 600 595
Rucnimytislavkov.cz

peníze ihned na ruku

VÝKUP ZLATA

za aktuálně nejvyšší cenu zlata na trhu.

Jsme registrováni Českým puncovním úřadem.

ZASTAVUJEME, VYKUPUJEME,
BEREME DO KOMISE
• zlato a stříbro všeho druhu
• elektroniku, nářadí
• sportovní potřeby, hudební nástroje,
obrazy, sošky a věci umělecké
hodnoty, zbraně
VYKOUPÍME A ZASTAVÍME VŠE, CO
MÁ HODNOTU A JE U NÁS PRODEJNÉ
Otevírací doba:
po–pá 9–17
so–ne dle tel. domluvy
13.30–13 h polední přestávka

tel. 605 151 548
zastavarna.slavkov@seznam.cz

Slavkov u Brna, Brněnská 97

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

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.

P O R A D N A Z D R AV É H O
Ž I VOT N Í H O S T Y L U
쐍 v˘Ïivová konzultace
쐍 mûﬁení na tûlním monitoru
쐍 detoxikace organismu
쐍 redukce váhy
Alena Slezáková
tel. 774 120 998
Tyr‰ova 1014
684 01 Slavkov u Brna
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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

Závěrečné zkoušky učebních
oborů na naší škole
Žákyně a žáci učebních oborů v letošním
roce skládají Novou závěrečnou zkoušku 2.
Řídí jej opět Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy a trvá od dubna 2012 do března
2014. Do projektu jednotné závěrečné zkoušky
je škola zapojena již od roku 2005. Také financování se nemění a probíhá za účasti Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky. Řešitelem je Národní ústav
pro vzdělávání. Náročnost závěrečné zkoušky
v rámci nového projektu okusili poprvé
v červnu 2013 i naše žákyně a žáci všech učebních oborů. Předpokládá se, že po skončení
projektu v roce 2014, bude pro školy od dalšího
školního roku 2014/2015 využití jednotného
zadání povinné.
ISŠ

Studenti-prodejci květinek

Foto: archiv školy

Celonárodní květinová sbírka
Absolventi kurzu

Foto: archiv školy

Sportovní kurz
Ve dnech 20.–24. května jsme zorganizovali
sportovní kurz pro třetí ročníky oboru hotelnictví. Z důvodu nezájmu žáků o týdenní kurz
v Jeseníkách musel být organizován formou
denní docházky. V pondělí studenti prožili slunečné dopoledne na golfovém hřišti ve Slavkově u Brna, kde se pod dohledem instruktora
oddávali základům golfu.
V úterý proběhl na beachových kurtech
v areálu koupaliště turnaj v plážovém volejbalu. Turnaj vyhrálo družstvo složené ze studentů: Staněk, Mlčouch, Novotná, Sokolová
a Josková. Středa byla odpočinkovým dnem,
a proto jsme se vydali na krátkou procházku na
Jalový dvůr. Ve čtvrtek jsme vyrazili směr Chomoutov, kde jsme se nalodili na rafty a sjeli
jsme „pro někoho“ divokou vodu. Po přirazení
k břehům Olomouce a krátké přestávce jsme
zahájili zrychlený přesun do lanového centra,
kde naši skupinku nadšenců čekali místní instruktoři. Po poučení jsme se oddávali kouzlu
výšek, lan a jiných překážek. Na závěr dne následovala prohlídka Olomouce a cesta do Slavkova. Lze říci, že plán kurzu byl splněn a žáci
si dny plné sportu a pohybu užili.

Již několik let se studenti naší školy vždy
v květnu zapojují do prodeje květinek, které
symbolizují květ měsíčku lékařského a pomáhají tak onkologicky nemocným lidem. Tuto
akci pořádala Liga proti rakovině Praha a letos
to byl již 17. ročník. Naši studenti se tedy i letos
aktivně zapojili do preventivního programu a ve
středu dne 15. května prodávali za 20 Kč žlutý
kvítek, ke kterému byl přiložen informační
leták. Sbírky se zúčastnili tito studenti: M. Bu-

rianová, H. Cupáková, L. Drlíčková, D. Honzírková, V. Kašparová, D. Kežlínková, D. Lampová, M. Mencler, J. Němcová, K. Prokopová,
K. Šebestová a D. Trutmanová.
Za prodané květiny vybrali krásnou částku
10 962 Kč. Všem studentům-prodejcům děkujeme, dík patří samozřejmě i vám, kteří jste si
květinky zakoupili a vyjádřili tak svoji solidaritu
se všemi nemocnými.
Kocmanová Z.,IŠS

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Předávání maturitních vysvědčení

učitelé TEV, ISŠ

Foto: archiv školy

Předávání maturitních
vysvědčení absolventům
oboru hotelnictví se
uskutečnilo v pátek 31.
května 2013 v Historickém sále slavkovského
zámku. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnili
kromě vedení školy i zástupci našeho zřizovatele, města, Školské rady
a Nadačního fondu Student. Úspěšné absolventy jistě potěšila
i přítomnost jejich nejbližších. Našim absolventům přejeme úspěšné
vykročení do reálného
života.
ISŠ

Milá návštěva na naší škole

Děti z MŠ v naší škole

Foto: archiv školy

Dne 11. června se na naší škole uskutečnila již
druhá vzorová hodina německého jazyka pro děti
z mateřské školy Zvídálek. Malí školáčci ze třídy
Broučků v doprovodu paní učitelky Machalové
a Davidové se na jednu vyučovací hodinu stali
opravdovými žáky, kteří se seznámili s německým jazykem prostřednictvím připravené prezentace. Hodina byla věnována zvířátkům a byla
přizpůsobena věku dětí – vyzkoušely si výslovnost některých německých slovíček, plnily při-

pravené úkoly, skládaly puzzle, malovaly, přednášely před tabulí básničky a poslouchaly pohádku v němčině. Děti pracovaly s velkým
nasazením. Pro nás každodenní samozřejmosti,
jako je například zvonění, velká tabule na psaní
a malování, interaktivní tabule nebo jednička
s hvězdičkou za vypracovaný úkol, v nich vzbuzovaly velké nadšení. Děti odcházely s úsměvem
na tváři a s myšlenkou, že se k nám rády vrátí
jako naši studenti.
Mgr. Lenka Járová
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Dětská hřiště ve Slavkově
Začnu tím nejpozitivnějším. Nové dětské
hřiště DDM. Je úžasné. Na první pohled je
zřejmé, že bylo pečlivě promyšleno a naplánováno někým, kdo přesně ví, co se bude dětem
líbit. A především, že tady byl každý kousek
prostoru i každá koruna vynaložena maximálně
účelně a užitečně.
Hřiště DDM stálo 350 tisíc korun, dlouhá léta
za tím účelem šetřených. Věřím, že při dodržení
všech požadovaných norem a certifikátů více či
levněji vybudovat nešlo. Jsou tu pořádné houpačky, jedno bytelné provazové houpadlo pro
batolata (nadšeně využívané dětmi všeho věku)
i hrazdy několika výšek. Na velký centrální
hrad se dá vylézt či vyšplhat pěti způsoby
včetně tyče a skluzavky a pod ním je dostatečný
prostor na schovávání ve stínu a malování na tabuli. Z ostatních prvků zmíním jen zlatý hřeb –
visutou ručkovací dráhu, která mne přesvědčila,
že děti jsou všeobecně velice šikovné a byly by
ještě mnohem šikovnější, kdyby měly kde řádit.
A samozřejmě je tu veliké pískoviště se širokým
okrajem, které ocení hlavně menší děti a několik laviček pro maminky, které se dají příhodně
přenést do stínu nebo do blízkosti vašeho potomka.
Zřízení hřiště dalo spoustu práce, je velmi intenzivně využíváno a pečlivě opečováváno,
takže podle mého názoru je i jeho návštěvní řád
(zpoplatnění pro návštěvníky, kteří nejsou
v DDM přihlášeni do žádného kroužku, a pro-

Návštěvní řád hřiště DDM
Vážení návštěvníci, dětské hřiště bylo vybudováno z finančních prostředků DDM Slavkov
u Brna (zřizovatel Město Slavkov), za účelem
využití volného času dětí ve věkové kategorii 3
až 12 roků, pro účastníky zájmových kroužků
DDM, kteří mají uhrazeno pololetní nebo roční
školné-zápisné. Pro ostatní je vstup na hřiště
zpoplatněn.
Pro dlouhodobé a příjemné využívání hracích prvků hřiště bez zbytečných úrazů vás žádáme o dodržování tohoto návštěvního řádu
vydaného na podkladě obecně platných vyhlášek a norem.
Provozní doba: Pouze v době provozu DDM
(změny vyhrazeny dle aktuálního provozu a potřeb DDM na daný školní rok). Od 1. září do
30. června v době od 9.30 hod. do 17 hod.
Pobyt v areálu hřiště povolen pouze pod dohledem pedagogů, rodičů (zákonných zástupců). Hrací prvky se nedoporučuje
provozovat za nepříznivých klimatických podmínek (déšť, sníh, led aj.)
Na hřišti je povoleno cvičení dětí ve věku 3
až 12 roků na zabudovaných herních prvcích
vždy pod dohledem odpovědné osoby a pohybovat se v prostoru hřiště s ohledem na zdraví
a bezpečnost všech zúčastněných.
Na hřišti platí zákaz provozování herních
prvků dětmi starších 12 roků a dospělými, poškozování a záměrné znečišťování prostor hřiště
a herních prvků, vstupu se zvířaty a kouření
a konzumace alkoholu dospělých osob.
V případě zjištění vady, nebo poškození zařízení volejte tel. 544 221 708, mobil 605 083
322 – Dům dětí a mládeže.
Provozovatel hřiště: Dům dětí a mládeže,
Slavkov u Brna nenese odpovědnost za případné úrazy a ztráty osobních věcí.
Před vstupem na hřiště se nahlaste v DDM!

voz pouze je-li otevřen i DDM) zcela legitimní.
A teď méně optimisticky. Tohle hřiště jasně
ukázalo, co Slavkovu zoufale chybí. Přesně takovéhle hřiště někde v centru – nebo nejlépe několik hřišť podobných kvalit poblíž školy
a v obytných zónách – volně přístupné. Desetileté děti chodí ze školy kolem DDM se smutnýma očima, protože bez doprovodu rodičů na
nové hřiště nesmějí. Na to, aby děti tatínkům
předvedly, jak jsou šikovné, musejí počkat, až
budou mít tatínci dovolenou. Těžko se malým
dětem vysvětluje, že zrovna o víkendu na oblíbené hřiště jít nemůžeme a to ještě nemluvím
o prázdninách, kdy bude stále zavřené. Teď už
všichni víme, co je možné a za kolik, skeptici
snad zjistili, že žádný nadměrný hluk takové
hřiště nepůsobí. Doufám tedy, že nejpozději
příští jaro už bude podobné hřiště i ve Svojsíkově parku, na Polní a na Zlaté Hoře, případně
v jiných dostupných lokalitách (co takhle anketa
mezi rodiči slavkovských dětí?).
Pro porovnání se musím zmínit o novém
hřišti vybudovaném na sídlišti Nádražní
u skautské klubovny. Buduje se už od loňského
roku a je stále zavřené – samozřejmě z dobrých
důvodů, ale dětem běží čas. Když vynechám
prostor na míčové hry (netuším, komu bude
sloužit, zda bude volně přístupný), tak je příjemně prostorné a až jednou vyrostou stromy
a keře, tak tam bude i stín – bohužel asi nikoli
kolem zabudovaných laviček. Dominantou je
velkolepě působící lezecká stěna – snad budeme
příjemně překvapeni, že je zajímavá a vhodně
náročná pro většinu dětí různého věku i schopností. Ale jinak zde není nic zvlášť zajímavého,
srovnatelného s hřištěm v DDM, dokonce ani
houpačka či skluzavka – základ každého dět-

Hřiště DDM

Foto: E. Ptáčková

ského řádění. Tohle hřiště prý stálo přibližně
dva miliony.
Shrnutí: Máme tu krásné praktické hřiště, bohužel večer, o víkendech a o prázdninách zavřené – tudíž pro mnohé děti téměř nepřístupné.
Pak tu máme luxusní zatím stále zavřené hřiště
na samém konci města – tím bude pro mnoho
dětí opět běžně téměř nedostupné. Snad by si
označení hřiště zasloužilo ještě to u stadionu –
ale pro babičku s malými dětmi je zase značně
z ruky. A kvůli vybudování toho luxusu bylo
z finančních důvodů zrušeno nebo velmi zredukováno vybavení všech ostatních plácků, takže
se pro děti staly už zcela neatraktivními. (V této
finanční souvislosti se nelze nezmínit o plánované rekonstrukci zámeckých toalet v hodnotě
opět kolem dvou milionů a zauvažovat o schválené koupi dezolátního centra Bonapart.) Dočkáme se někdy skutečně praktického řešení?
Opravdu je nám jedno, že naše děti nemají
venku kam jít a místo pohybu a rozvíjení šikovnosti si kazí oči u počítače? Jako maminku čtyř
dětí mne zdejší situace trápí už téměř 15 let.
Eva Ptáčková

Centrum denních služeb Slavkov u Brna
Potřebujete si odpočinout nebo něco vyřídit a staráte se o seniora či osobu se zdravotním postižením? Rádi Vám s tím pomůžeme.
Zařídíme dovoz do zařízení, doprovod k lékaři,
do lékárny, do obchodu či za kulturou. Poskytneme stravu, hygienu, rozptýlení, procvičení
paměti, jemné motoriky a kognitivních funkcí.
Nabízíme plnohodnotné prožití volného času.
Jste sami doma nebo jen hledáte rozptýlení? Přijďte si s námi popovídat, zacvičit, seznámit se, vyzkoušet si výtvarné činnosti,
vydejte se s námi na procházku či na výlet.
Máte rádi pejsky nebo vás baví poznávat

nové věci? Každé úterý od 10 do 11 h. si u nás
můžete vyzkoušet canisterapii (cvičení, komunikace a terapie pomocí speciálně vycvičených
psů).
Chcete obdarovat své blízké a zároveň pomoci dobré věci? Každý všední den dopoledne
je možné zakoupit u nás ručně vyrobené předměty k dekoraci i k praktickému využití.
Zpříjemněte si léto a přijďte se k nám podívat. Těšíme se na vás!
Mgr. Kateřina Rožnovská, DiS. (vedoucí)
Polní 1444, Slavkov u Brna, tel. 734 435 125
email: cds.slavkov@charita.cz

Slavkovští draci v Přerově
Mladí hasiči se sešli 25. května v 6 hodin
u hasičky, aby v 6.15 hodin odjeli soutěžit na
krajský přebor MHJ.

Hasiči v Přerově

Foto: archiv SDH

Při cestě do Přerova pršelo, ale slavkovským drakům to náladu nekazilo. Než se
všichni soutěžící sjeli na přerovském stadionu
TJ Spartak a připravili se k samotné soutěži,
tak už byla jen zatažená obloha. Během soutěže ještě nějaká ta kapka spadla. Před obědem
soutěžili jednotlivci v běhu na šedesát metrů
s překážkami. Na mokrém oválu jsme viděli
několik uklouznutí, jak soutěžící dobržďovali
u překážek. Následovala štafeta v uzlech. Po
dobrém obědě se pokračovalo štafetou běhu
na 60 metrů s překážkami. A pak už jen předvést požární útok. Mladí draci se neumístili na
postupových místech, ale nabrali cenné zkušenosti k další činnosti.
Slavkovští draci
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PEDIKÚRA
HRADEBNÍ 1441, SLAVKOV U BRNA
(bývalá budova Telecomu)

Obj. 724 935 254
M. ONDRÁČKOVÁ

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

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

Tel. 777 674 525
Po–Pá 11.30–18.30 h.

STùHUJEME
A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
VE·KERÉ BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY

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

50 % SLEVA
Nabízíme k prodeji pozemek
s budovou v areálu JZD Hodějice
1250 m2 za 390 000 Kč (cena po slevě).
V případě zájmu volejte tel.:

606 630 538

T - CLUB

ČERVENEC

Kavárna – Bar – Sportovní centrum
Palackého nám. 126, Slavkov u Brna
Rezervace: Tel. 544 221 122, 775 734 606
5. 7. DJ Tačůůůd and Krueger – Drumec, hopec, tepec,
rokec, popec a sr*nec na konec
6. 7. DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock
13. 7. DJ Tublat and DJ Dave - Oldies music 80 90 léta
19. 7. DJ Peejay - Dance/Club/House/Techno/ R&B
20. 7. DJ Slepi - Dance/Club/House/Techno/ R&B
27. 7. DJ Corona - Dance/Club/House/Techno/ R&B/Rock
WWW.TOTAL-CLUB.CZ

Výlet na zámek do Milotic

Foto: archiv KMŠ

KMŠ Karolínka před prázdninami
Zatímco se pomalu blížilo léto,
měli jsme v Karolínce opravdu
nabitý program. Ke konci měsíce
května si děti připravily pro své
kamarády povídání o tom, jaká
jsou povolání jejich rodičů.
Někdo donesl fotky, někdo obrázky, jiný různé
součástky a dokonce jsme měli možnost bez
rozsypání rozbít bezpečnostní sklo.
Děti potěšila hudební pohádka o Červené
Karkulce v podání komorního souboru Musica
Animae. A ponaučení, které jsme si z pohádky
odnesli? Nenechat se nalákat cizím člověkem,
i když bude vypadat jako hodný, protože se
může přetvařovat, stejně jako vlk v té pohádce.
Den dětí se u nás nesl v duchu záchrany princezny. Děti v jednotlivých třídách plnily úkoly,
prokázaly tím svou odvahu, odhodlání, vytrvalost a princeznu opravdu zachránily. Princezna
je toužila pozvat do svého hradu, ale protože
venku pršelo a její hrad je starý a bez střechy,
bylo pozvání do skákacího hradu odloženo na
slunečnější den. Děti si smlsly na odměnách
a vybarvily si svůj pamětní list, který dostaly od
zachráněné princezny.
Pohádku o Šípkové Růžence v podání dětí
a paní učitelek ze třídy Soviček jste mohli vidět
na nádvoří slavkovského zámku při příležitosti
Dnů Slavkova. Bylo sice po dešti, ale pohádka
se dětem velmi vydařila a kromě potlesku přihlížejících je potěšila hlavně odměna v podobě
volné vstupenky na kolotoč. Mockrát děkujeme
rodičům za spolupráci (přivezení herců, pomoc
s převlékáním a stěhováním rekvizit).
Největším zážitkem června byl pro nás celoškolkový výlet na zámek do Milotic. Počáteční
komplikace s autobusem byly operativně vyřešeny a my jsme, ač s půlhodinovým zpožděním,
zdárně dojeli. Na zámku nám posunuli časy
prohlídek, a tak jsme si stihli i docela klidně
sníst svačinu. V šatně se nám věnovaly milé
paní a jaly se strojit všechny holčičky do princeznovských šatů a oblékat kluky, kteří kromě
krásných halen dostali klobouky a mohli si vybrat meče. Zatímco se převlékaly do šatů i paní
učitelky, děti se naučily pozvednout meč, smeknout klobouk nebo se správným způsobem
uklonit.
Paní hraběnka nás pozvala na prohlídku
svého zámku a ptala se, ze kterého panství jsme
za ní přijeli my, a jakého dopravního prostředku
jsme použili. Byla potěšena, že jsme přijeli ze
slavkovského panství, ale velmi se divila, že

jsme nepřijeli kočárem, nýbrž autobusem, kterýžto jako dopravní prostředek ona nezná. Provedla nás některými svými komnatami, viděli
jsme jídelnu s velikým zrcadlem, které je kouzelné a plní přání do roka. Tak uvidíme, jestli
se někomu to tajné přání vyplní. Poslední místností byl taneční sál. Děti se chodily po párech
paní hraběnce uklonit či smeknout klobouk,
děvčata pak byla pozvána ke společnému tanci
a chlapci se mohli utkat v souboji meči. Závěrem nás čekalo společné pózování pro malíře
obrazu (naštěstí se mu dnes říká fotoaparát a obrazy maluje vskutku bleskově) a po rozloučení
jsme vyšli ze zámku do překrásné prosluněné
zahrady. Výlet byl opravdu velice vydařený
a můžeme ho jen vřele doporučit dalším výpravám.
V polovině června proběhlo další setkání
s pedagogikou Franze Ketta s názvem „Úsměv
nic nestojí“, které vedl host pan George Batzer.
V pátek bylo součástí programu předávání certifikátů (mimo jiné i dvěma našim učitelkám)
a v sobotu několik příběhů o úsměvu a radosti,
například o džbánu plném vody, které ani po odlití neubývalo.
Poslední akcí v naší školce bylo Díkůvzdání
za školní rok aneb Zahradní slavnost v jiném
kabátě... Po mši svaté a potřebném občerstvení
se slova ujali přizvaní hosté Barbora s Petrem
se svojí pohádkou o Kouzelném lese, v jejímž
závěru proběhlo slavnostní pasování předškoláků na školáky. Ti svoji školní zralost osvědčili
také v dobrodružné noci ve školce, při které nechyběla ani stezka odvahy.
Ani jsme se nenadáli, červen rychle uběhl
a prázdniny jsou tu. Všem přejeme hodně sluníčka, unaveným odpočinek, žádná zranění
a prvňáčkům hodně zdaru ve školních lavicích.
Hezké prázdniny a v září zase nashledanou.
za KMŠ Kamila Maňásková

Poděkování hasičů
Sbor dobrovolných hasičů ve Slavkově
u Brna děkuje všem občanům, kteří na jeho
výzvu pomohli svými dary při sbírce na
pomoc povodněmi postiženým spoluobčanům a věnovali potřebné věci na úklid a odstranění pozůstatků povodňové katastrofy,
která je postihla v uplynulých dnech.
Výbor Sboru dobrovolných hasičů
ve Slavkově u Brna
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 22. července 2013 oslaví své životní jubileum 70 let
pan

JAROSLAV ČERVINKA
Milý tatínku, dovol, abychom krátkým přáním potěšili Tvoje srdíčko.
Hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné,
hodně lásky, neboť je jí málo, hodně radosti, aby žít za to stálo.
To Ti přejí manželka Helena, dcera Hana s Mirkem,
syn Jaroslav s Martinou, syn Zdeněk s Laďkou
a vnoučata Tomáš, Michálek, Adélka, Natálka a Patriček

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…
V červnu uplynulo 5 let od úmrtí naší milované maminky, paní

JULIE CVILINKOVÉ
a v březnu to byl rok od úmrtí našeho tatínka, pana

ZDEŇKA CVILINKA
Vzpomeňte s námi. Dcera Jarmila a syn Zdeněk s rodinou.
Vzpomínka
Dne 17. června 2013 uplynulo 5 smutných let,
kdy nás navždy opustila naše milovaná maminka a babička, paní

B O H U M I L A C H U D ÁČ K OVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel Jiří, syn David, dcera Karolina,
dcera Kristýna s rodinou a maminka.
Vzpomínka
Dne 9. července 2013 uplynuly tři roky, kdy nás navždy opustil pan

JAROSLAV ČERVINKA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Dne 13. července 2013 by se dožila 100 let
naše milá maminka, babička, prababička a tchyně, paní

JARMILA VRÁNOVÁ
Stále s láskou vzpomíná rodina.

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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Opustili nás
Pavol Hrehor (1967)
Milada Ušalová (1932)
Stanislav Vymazal (1935)
Františka Boudová (1923)
Jiří Köhler (1940)

17. 5.
25. 5.
10. 6.
16. 6.
17. 6.

INZERCE
KAROSÁŘSKÉ PRÁCE, opravy havarovaných
a zkorodovaných vozidel, výměny prahů, lemů
blatníků. Holubice, tel. 776 610 117.
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.
PRODÁM rodinný dům ve Slavkově u Brna.
Tel. 732 881 536.
DARUJI umyvadlo ø 52 cm a ø 37 cm, průtokový ohřívač vody – málo používané. Tel.
604 994 476.
KOUPÍM stavební pozemek nebo dům ke
kompletní rekonstrukci ve Slavkově u Brna.
Platba hotově. Tel.: 605 151 548.
ZÁMEČNICTVÍ – vrata, brány, branky, ploty,
zábradlí, schody a jin. zámečnické výrobky.
Tel. 728 932 628.
PRODÁM RD po rekonstrukci – Slavkov
u Brna. 2 byty: 3+kk a 4,5+1. Dvorek, terasa, balkon, zahrádka. Mimo RK. Cena dohodou. Tel.: 605 270 440.
PRONAJMU garáž na Zlaté Hoře, tel. 606
683 887.
PRODÁM přebalovací komodu zn. Scarlett
- Míša + přebal. podložka, dekor olše, jedna
otevřená přihrádka a skříňka s policí, odnímatelný pult, komoda š.: 86 cm, v.: 87 cm,
h.: 43 cm, pult h.: 74 cm. Zachovalá, původní
cena 2500,- nyní 1000,- Tel.: 604 233 570.
HLÍDÁNÍ DĚTÍ Kvalifikovaná učitelka MŠ
pohlídá vaše dítě přes prázdniny – krátkodobé i dlouhodobé hlídání. Tel.: 725 069 710.
PRODÁME pěkný byt 2+kk v OV ve Slavkově
u B., přímé jednání bez RK. Cena 1 250 000
Kč. Tel.:774 316 984.
PRODÁM levně dřevěný psací stůl, zachovalý,
zásuky po jedné straně. Tel. 604 994 476.
HLEDÁM instalatéra na ŽL do zavedené firmy,
Slavkov a okolí. Tel.: 602 579 204.

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

Sleva pro pojiš
tě
VZP na konzul nce
taci
a poradenství,
také
na výrobky Al
oe Vera
a kosmetiku.

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

Nová kolekce
opalovacích přípravků

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

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz
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Hraniční kameny ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz (6)
Dva slavkovské hraničníky s písmeny P.S.
V podzemních prostorách zámeckého lapidária
jsou uloženy ještě dva hraniční kameny, o kterých
jsem se dosud nezmínil. Oba mají tvar čtyřbokého hranolu a jsou označeny písmeny P.S. První
hraničník je 56 cm vysoký (z toho výška nadzemní opracované části činí 28 cm), 18 cm široký
a 17 cm silný. Druhý kámen má výšku 60 cm
(z toho nadzemní část měří 27 cm), šířku 19 cm
a tloušťku 17 cm. Podle způsobu opracování jde
o novější mezníky z konce devatenáctého století
nebo z prvních desetiletí století dvacátého.
O hraničních kamenech s písmeny P.S. nebyly
nalezeny žádné zmínky v archivních pramenech.
V terénu však bylo objeveno několik podobných
mezníků, opatřených stejným nápisem – například
u Jalového dvora v katastr. území obce Heršpice.

Atletické soustředění

Písmena P.S. s největší
pravděpodobností odpovídají zkratce českého názvu
panství: P.S. = P[anství]
S[lavkov].
Původní stanoviště těchto
hraničníků nelze přesně
určit, protože podobných
kamenů mohlo existovat
velké množství. Nacházely
se patrně na katastrální hranici některé z obcí, které
dříve náležely k slavkovskému panství.
Matouš Jirák
kamenne.pamatky@centrum.cz Dva hraniční kameny s písmeny P.S. Foto Martin Jirák

Foto: archiv atletů

Účastníci soustředění

Náčrtek hraničního
kamene s písmeny P.S.

Foto: archiv atletů

Atletické soustředění Kosov
Druhý červnový víkend strávili mladí slavkovští sportovci z atletického kroužku při
DDM v sportovně-rekreačním areálu v obci
Kosov u Zábřehu na Moravě. Vzhledem k deštivému počasí jsme lehce trnuli, zda nás nevyplaví nějaká místní říčka či přehrada a pro
jistotu připravili náhradní program pro nepříznivé počasí. Naše obavy se naštěstí ukázaly
jako liché a počasí nám již od pátku vycházelo
na jedničku.
Soustředění jsme zahájili páteční večeří
a oficiálním vyhlášením programu, spojeném

s videoprezentací našich uplynulých akcí
a úspěchů.
Oba víkendové dny se nesly ve znamení atletické průpravy, sportovních a společenských
her a dalších aktivit, jež místní areál nabízí.
K dispozici všem účastníkům bylo rozsáhlé
sportovní vybavení, herna s kulečníkem, pingpongovými stoly, multifunkční vnitřní tělocvična, nově vybudovaná sauna a zejména
krytý bazén, v kterém se všichni atleti náležitě
vyřádili. Sobotní večer byl zpestřen o nezbytné
opékání špekáčků, za doprovodu kytar a zpěvu.

Soustředění se opravdu vydařilo. Velký díl
na tomto úspěchu má slavkovačka a provozovatelka areálu Jitka Klašková, která speciálně
pro naše atlety zajistila vybudování doskočiště
skoku dalekého i sektoru pro skok vysoký. Dále
„naši“ kuchaři a všichni pomocníci z řad rodičů, kteří obětavě a zcela nezištně vytvářeli
vynikající zázemí pro nás všechny. Pojistku pro
případ nouze tvořila zdravotnice MUDr. Lenka
Červinková. Všem děkujeme za účast a doufáme, že nám zachováte přízeň nejen pro další
soustředění!
Trenéři

Další akce Ad Hoc teamu

Přestřižení pásky

Foto: archiv Likosu

Dokončený halový objekt

Foto: archiv Likosu

Hudební sdružení Ad Hoc Team při ZUŠ
Slavkov opět vystoupilo na pár koncertech.
V posledním měsíci květnu to byl Dětský den
1. května v restauraci Gól na Zlaté Hoře a poté
18. 5. na rockovém koncertu v Křižanovicích.
Bylo povzbudivé pozorovat nasazení a zájem
o vylepšení hudebního projevu. Stále rostoucí
úroveň produkcí mě plní uspokojením nad vývojem této sestavy.
Antonín Vodička, učitel kytary v ZUŠ

Halový objekt s unikátním systémem opláštění
Slavkovská společnost LIKO-S postavila pro
svůj provoz Kovovýroba v rekordně krátkém
čase šesti týdnů novou technologickou a skladovou halu, která je zcela unikátní svým systémem
řazení vrstev obvodového pláště včetně dokonalého zateplení Chytrou izolací®. Tento systém
má společnost LIKO-S v České republice patentově chráněný užitným průmyslovým vzorem.
Jedná se o nový typ řešení fasád, který umí propouštět škodlivé vodní páry z objektu přes svůj

obvodový plášť (současně však zachovává výbornou vzduchovou neprůvzdušnost) a zároveň
perfektně tepelně i zvukově izoluje objekt. Hala
je zároveň řešena jako vzorová pro ukázky a nabídky zákazníkům.
Velikost prostoru je 16x42 m. V tomto prostoru
bude probíhat uskladnění materiálu, manipulace
a dělení materiálu. Prostor je navržen tak aby splňoval nejvyšší nároky na uskladnění materiálu
a uživatelský komfort pro zaměstnance.
tz

Ad Hoc Team

Foto: P. Fajmon
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Motoklub Austerlitz informuje
Koncem května dne 25.5. Motoklub Austerlitz pořádal připravovaný druhý vytrvalostní
závod na betonové ploše letiště ve Vyškově.
V pátek odpoledne jsme vytyčili trať pneumatikami, kterých je k tomuto účelu potřeba dostatečné množství. Trať byla na dvou místech
vyznačena náročněji na zručnost účastníků, ale
bezpečná. Vše bylo dobře připravené , až na sobotní počasí, stále pršelo, chvílemi i dost hustě,
ale přesto se závodilo. Vlivem nepřízně počasí
dojelo málo týmů. Přesto se závod konal. Hrubý
beton letištní plochy je bezpečný i za mokra.
Většina loňských účastníků se velmi zlepšila při
průjezdech náročných tvarů tratě a zbytečně nebrousili obuv. Důležité je, že se nikdo nezranil.
Výsledky závodu jsou vyvěšeny v infoskříňce
MK před školou a na stránkách www.fechtl.cz.
Další podnik MK Austerlitz připravuje 1.ročník Austerlitz Flat Track Cup – na tréninkovém
fotbalovém hřišti ve Slavkově u Brna dne 28.září
od 10 hodin. Tímto oznámením MK Austerlitz
zve všechny příznivce tohoto sportu.
Následující závod byl naplánován na víkend
16.–18. května v Hořicích v Podkrkonoší. Závod
je pojmenován 300 zatáček Gustava Havla
a patří mezi naše nejtěžší přírodní okruh. 30 zatáček, které se jedou v závodě na deset kol, je
náročné na fyzickou i psychickou zátěž jezdce.
Zde Olin startoval ve dvou kubaturách, dvěstěpadesátek a šestistovek. Počasí je nevyzpyta-

Vytrvalostní závod v dešti
V sobotu 25. května uspořádal MK Austerlitz na letišti ve Vyškově silniční okruhový vytrvalostní závod týmů a jednotlivců pod
názvem AusterliCzCup2. Za velmi motoristicky nepříznivého počasí se v kategoriích
„fechtl klasik“, „úpravy“ a „sport“ na start postavilo 18 týmů, které jeli celkem 2x 90 minut.
Povinné střídání jezdců v depu bylo po 45 minutách. Nejlepší tým ujel na technicky náročné
trati dlouhé 950 m celkem 138 kol. Jednotlivci
jeli v kategorii Pitbike, Pařez a Stadion celkem
60minut. Nejlepší ujel 50 kol. Přes vytrvalý
déšť a stojící vodu na trati nedošlo v průběhu
závodů k velkým pádům a až na malé odřeniny
ke zraněním.
Za MK JZ

telné, ale na Hořice se „tam nahoře domluvili“,
na sobotní trénink i nedělní závod bylo slunečné
počasí, které předvídalo opravdu nabité třídy
i velkou návštěvnost diváků, kterých přišlo v neděli kolem 20 tisíc. V sobotním tréninku se jela
první třída dvěstěpadesátek, která skončila pro
Olina jak v prvním tak druhém tréninku krásným druhým místem, což byla vynikající první
řada!v nedělním závodě. V silnější kubatuře
byla opravdu velká konkurence jezdců z různých světa, kteří měli motorky našláplé na maximum. Tady už nestačí jenom talent, ale hodně
dobrá motorka je základem pro dobrý výsledek.
V prvním tréninku zajel Olin 12.místo a druhý
trénink se o jedno propadl. Do nedělního závodu
bude startovat ze snad šťastného třináctého
místa. Nedělní slunečné ráno přivítalo ranní
warm-up šestistovek, kde se jezdci seznámili
s tratí a trochu se po ránu místo rozcvičky rozhýbali za řidítky. Po slavnostním zahájením byl
odstartován první závod 250, kde po vynikajícím startu jel Olin první kolo první, ale po předjetí na dlouhé rovince se propadl na třetí místo,
které si udržel až do konce závodu a celkové
třetí místo bylo super výsledkem. Po odjetí „dekoračního kola“ rychle Olin přesedl na šestistovku a od prvního kola bylo známo pořadí
prvních patnácti míst. Olin se probojoval na jedenácté místo, které si udržel až do konce.
Bedna to nebyla, ale s motorkou jakou jel
a velmi silné konkurenci to byl opět pěkný výsledek.Atmosféra i počasí vydrželo a už se může
chystat stroj na další závod opět v Hořicích a to
Česká Tourist Trophy. K závodu Olin řekl:
„Dalším závodem bylo 300 zatáček Gustava
Havla v Hořicích kde jsem startoval na 250 SP
a Supersport 600. Na 250 se mi celkem dařilo
když sem získal 2 pozici pro závod v kterém
jsem ze začátku jezdil na první pozici, ale nakonec projel cílem jako 3 protože jsem měl nevýhodu v tom, že nemám tak výkonou motorku.
O to horší to bylo v 600 na které sem naposledy
seděl loni na podzim a tak sem měl oproti soupeřum nevýhodu a navíc motorka nefungovala
taky nejlíp na lepší než 13 místo na staru to nebylo v nedělním závodě jsem tak skončil na 11
pozici a je to tak pro mě obrovské zklamání do
dalšího závodu, který se jede znovu v Hořicích

jsme udělali několik změn na motorce takže se
budu snažit o co nejlepší výsledek.“
Třítýdenní pauza utekla jako voda a máme zde
další závod Česká Tourist Trophy(dále už jen
TT), která se jede o víkendu 14.–16. června.
Tento závod se jel jako již 22.roční a od začátku
se jede jako závod tzv. klasiků, což jsou motocykly s rokem výroby před 1980.V této třídě klasiků startoval i nejstařší člen MK Austerlitz pan
Frenkie Mrázek, který dojel se svým Triumphem
750 na krásném čtvrtém místě. Mezi mladšími
jezdci to je neskutečný výkon. Frankiho zdobí od
května věkové dvě sedmičky, ale na jeho výkonech to nejde poznat. Tyto závody nebyly moc
navštěvovány diváky a proto se pořadatelé rozhodli nějak tuto TT okořenit, nápad přidat pár tříd
nabitých moderními motorkami nebyl vůbec
špatný nápad. Náš jezdec Olin Hanák startoval ve
třídě volná 600, která se jela dohromady s kubaturou 1000. V sobotním tréninku byl dobrý start
i dojezd zpět do cíle.První trénink dopadl hezkým
desátým místem. Druhý trénink vypadal také
dobře, ale bohužel po třetím kole Olinovi praskl
tlumič řízení, který je velmi důležitý a nedá se
bez něho jet. Naštěstí má Olda šikovného mechanika, dědu, který po telefonní domluvě a vysvětlení tento díl vyrobil, abychom ho mohli v neděli
mohli závézt do depa do Hořic. Nedělní start znamenal 14. místo na startovním roštu. Závod byl
dvakrát zastaven červenou vlajkou, nejhorší je čekání, kdo má závadu. Olin to naštěstí nebyl a tak
bylo po pauze odstartováno. Pro Oldu závod znamenal krásné sedmé místo. Dalším závodem
budou Radvanice, kde už bude namontováno
rychloražení- jde o řazení bez spojky jen s plynem. Závodníkovi to ušetří sily a trošku zvýší
rychlost. K závodu Olin řekl: Po několika drobných úpravách motorky jsem nachlazený odjížděl
do Hořic. Konkurence závodníku byla velká, ale
spíš do kvalit jezdců než do počtu strojů. V sobotu jsem jel co to dalo, ale líp jak desátý místo
to nebylo. V druhém tréninku jsem si chtěl polepšit, ale praskl mi tlumič a ten je při rychlosti
200 a víc v zatáčkách hodně důležitý. Skončil
jsem na 14. místě. V závodě byla nevýhoda to zastavování závodu, ale jinak jsem s umístěním na
7. místě spokojenej. Po namontování rychloražení to bude snad ještě lepší.
J.M.

Z policejních spisů
Řešili podomní prodejce
Hned ke dvěma případům nepovoleného podomního prodeje vyjížděli v posledních dnech
slavkovští policisté. První z případů se stal
v úterý 14. května v Křenovicích na Vyškovsku, kde se asi od jedné do třetí hodiny odpolední pohybovali čtyři muži. Chodili dům od
domu a nabízeli lidem přestup k jinému dodavateli elektřiny a to bez řádného ohlášení na
místním obecním úřadě. Porušili tak místní vyhlášku a jejich přestupkové chování bude sál
řešit správní orgán.
Druhý případ, který policisté řešili, byl zaznamenán v obci Němčany začátkem měsíce
května. Po obci se tam také pohybovali tři
muži, tentokrát v dopoledních hodinách. Místním lidem také v rozporu s místním nařízením nabízeli změnu dodavatele elektřiny. Ze
svého jednání se také budou zodpovídat před
správním orgánem. Ten jim může uložit pokutu
až do 30 tisíc korun.

Motocykly nechtěně změnily majitele
Nepříliš radostné překvapení čekalo v pátek
31. května ráno kolem půl šesté na majitele motocyklu Honda CBR 1000. Na místě ve volně
přístupném průjezdu v bytovém domě ve Slavkově u Brna, kde ji zaparkoval, totiž po ní zbylo
jej prázdné místo. Dosud neznámý pachatel
překonal visací zámek i zámek řídítek a motocykl v hodnotě 150 tisíc korun ukradl. Zloděj,
po němž policisté pátrají, je nyní podezřelý
z trestného činu krádeže.
O moc lépe nedopadl 11. června majitel motocyklu značky Husquarna TE 310, který tento
stroj nabízel na inzerát. Ozval se mu telefonicky zájemce, který se přijel do Slavkova na
nabízenou motorku podívat. Domluvili se na
schůzku, na kterou zájemce přijel na kole.
Poté, pod záminkou, že jede nabízený motocykl vyzkoušet, nasedl na motorku a ujel směrem na Rousínov. Z projížďky se však už
nevrátil, jeho mobilní telefon zůstal nedos-

tupný. Majiteli motocyklu vznikla škoda ve
výši 100 tisíc korun, falešný kupující je nyní
podezřelý ze spáchání trestného činu neoprávněné užívání cizí věci.
Bez značek i světel na motorce
Slavkovští policisté v noci 1. června zpozorovali ve městě jízdu dvou neosvětlených motocyklů bez registračních značek. Když je
chtěli zkontrolovat, motorkáři na výzvu k zastavení nereagovali a začali ujíždět. Každý se
vydal jiným směrem. Hlídka se tedy vydala za
jedním z nich, policisté jej předjeli, znovu se
jej snažili zastavit. Motorkář chtěl opět ujet,
avšak narazil do služebního auta policie. Následně bylo zjištěno, že řidičem je dvaadvacetiletý muž. Jeho motocykl značky Dirt Bike
není schválený k provozu na pozemních komunikacích a není ani řádně pojištěn. Přičina nehody a další přestupkové motocyklisty bude
řešit příslušný správní orgán.
por. Mgr. Iva Šebková, tisková mluvčí Policie ČR
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Ohlédnutí za Nocí kostelů 2013 ve Slavkově
Slavkov u Brna se do Noci kostelů poprvé
zapojil před dvěma lety. Letošní ročník byl
o poznání skromnější co do počtu nabízených
programů i zaznamenaných vstupů, navzdory
tomu jsme jako organizátoři spokojeni. Podařilo se totiž dosáhnout toho nejdůležitějšího,

Kostel sv. Jana Křtitele

Foto: archiv ř.-k. farnosti

oč v celé Noci kostelů jde především. Otevřely se sakrální prostory a přilákaly i ty návštěvníky, kteří by do nich jinak možná nikdy
nevstoupili. Nabídly program, který (soudě
dle bezprostřední odezvy) zaujal, pobavil, poučil i potěšil. Ukázalo se, že ve Slavkově žije
spousta talentovaných a šikovných lidí, kteří
jsou ochotni ve volném čase a bez nároku na
odměnu udělat něco pro své spoluobčany.
Určitě jste si všimli, že mezi návštěvníky
bylo hodně „přespolních“. Doufáme, že jsme
i takto přispěli k propagaci Slavkova z té
dobré stránky – jako města, které žije a z kulturního hlediska má co nabídnout. A ještě
jednu věc je potřeba zdůraznit: Noc kostelů
byla přínosem i pro nás – pro všechny, kteří
jsme se podíleli na její organizaci a průběhu.
Dokázali jsme spolupracovat, vzájemně vy-

Svatí Cyril a Metoděj dříve a dnes
Na prvním místě je třeba říci, že Cyril s Metodějem byli především svatí. Byl to život zakotvený ve víře v Krista a jeho učení. Tak je
vychovali rodiče, tak se v jejich době žilo v celé
byzantské říši. To je první odkaz pro nás. Pamatuji si na Jubilejní pouť v roce 1985, výročí
úmrtí svatého Metoděje. Komunistický režim si
troufnul udělat z pouti mírovou slavnost. Když
ministr kultury citoval v projevu jména věrozvěstů pouze jmény Cyril a Metoděj, lidé spontánně volali „svatý, svatý“.
Přinesli nám víru, kterou žili od svého dětství. Křtili, ale učili pokřtěné podle víry žít.
Vedli k životu ze svátostí, hlavně účastí na bohoslužbě, svatém přijímání a ke vnímání zpovědi jako smíření s Bohem a druhými.
Nežádáme o křest svých dětí, o sňatek před
Bohem, zatímco praktický život se odvíjí bez
víry? Přijímáme svátosti jako setkání se vzkříšeným Kristem, který nás chce proměnit?
Vedli lidi k osobnímu vztahu k Bohu
a k modlitbě. Bible se pro ně stává prvním, co
je třeba zpřístupnit ve srozumitelné mateřštině.
Každý dnes máme doma bibli, vyznáme se v ní?
Dokážeme ji číst tak, aby nás zajímala a vedla
k modlitbě?
Vedli lidi k morálnímu životu podle svědomí
a Božího zákona. Pravidla pro život mají základ

v poznání Boží moudrosti, kterou je třeba nacházet v Božím slově bible. Zákon sudnyj
ludem vycházel z biblického základu. Morálka
je dána člověku ve svědomí, které bylo třeba
v lidech probudit a korigovat Božím slovem.
Nepotřebujeme totéž ve velké míře i dnes pro
naši současnou společnost?
Měli spolupracovníky, které vyučili, aby pokračovali v jejich díle. To je apoštolská moudrost,
bez které by misie apoštolů, svatého Pavla i svatých Cyrila a Metoděje skončila. Když byli žáci
po smrti sv. Metoděje vyhnáni, dílo zapustilo kořeny na Balkáně v Bulharské říši. Jak se nám daří
předávat víru a dobré způsoby života nové generaci? Je víra obrazem žitého křesťanství?
Posledním je písmo a slovesnost. Dali Moravanům možnost psát, číst knihy, zapisovat myšlenky a tvořit knihy nové. To vedlo k tříbení
jazyka. Nepotřebujeme v dnešní době něco podobného, když dochází ke zkracování slov, tvoření novotvarů z jiných řečí a „komolení“
našeho jazyka?
Letošní cyrilometodějské výročí nám opět
připomíná, co znamená a obnáší křesťanský
život. Není to jen názor, postoj, ale konkrétní
přijetí Krista a jeho slova do svého každodenního života.
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický děkan

cházet a spojit síly pro dobrou věc. Děkujeme
Vám všem, kteří jste přišli a ukázali, že naše
úsilí nebylo marné.
Organizátoři Noci kostelů 2013

Noc kostelů 2013 v číslech
Počítaly se jednotlivé vstupy do objektů.
Farní kostel Vzkříšení Páně
Kaple sv. Jana Křtitele se špitálem
Husův sbor Církve československé husitské
Modlitebna Českobratrské církve evangelické
Kaple Povýšení sv. Kříže na zámku
Celkem 1588 vstupů.

640
343
150
205
250

Ohlas na noc kostelů
Děkuji organizátorům. Tak jako před dvěma
roky byla akce velmi podařená a zajímavá.
Večer jsme si celá naše tlupa užili, bylo to fantastické, kouzelné a velmi slavnostní.
Nejvíce mne ze zhlédnutého nadchnul sbor
Mladost v kapli a program a ukázky kostelu na
náměstí, a co jsem ocenila opravdu hodně byla
přednáška o již zbořeném kostelu sv. Jakuba
v parku.
Všem patří velký dík za to, že vytvořili tak
krásný večer!
Děkuji. Marie (web veslavkove.cz)

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle 8.30, v červenci a srpnu je večerní
mše v 19.00, úterý 18.00, čtvrtek 7.00, pátek
18.00, sobota v 7.00.
4. a 5. 7. Národní jubilejní pouť Velehrad.
5. 7. Sv. Cyrila a Metoděje, mše sv. 8.30 ve
Slavkově a v 18.00 na Lutrštéku.
6.–12. 7. Brigáda biřmovanců na kostelech ve
farnostech u Děčína.
10.–14. 7. Katolická charismatická konference
Brno.
16.–25. 7. Farní tábor Rakovecké údolí.
28. 7. Farní den ve Slavkově od 14.00.
Na faře jsme k dispozici:
O prázdninách pouze v pátek 18.45–19.30 h.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

Oprava střechy kaple sv. Jana Křtitele
I ti méně pozorní z nás si jistě všimli při cestě
po Špitálce, že vzápětí po noci kostelů byly zahájeny práce na opravě krovu a střechy objektů
kaple sv. Jana Křtitele se špitálem ve Slavkově.
Oba tyto objekty, které spolu tvoří jeden ucelený soubor, jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna.
Práce začaly na střeše kaple sv. Jana Křtitele.
Intenzivně se pracuje na opravě statické části
krovu a po jeho opravě bude provedena pokládka
nové střešní krytiny z keramických pálených
tašek-bobrovek. Dodavatelem stavby je firma
OK PYRUS s.r.o. z Brna. Protože se jedná o památkově chráněné objekty, tak práce probíhají za
dozoru zástupců památkové péče. Kaple i špitál
se nacházejí v městské památkové zóně, díky
čemuž bylo možno požádat o dotaci na obnovu
kulturní památky z ministerstva kultury – z Programu regenereace městské památkové zóny.

Na objektu špitálu je v plánu jednak oprava
krovu a jednak provedení nového krovu nad
částí špitálu. Nad celým objektem špitálu bude
položena nová krytina.
Na objektu kaple se v letošním roce se plánuje provedení opravy krovu a pokládka nové
střešní krytiny na kapli, nátěr dvou bočních kopulí kaple a nová krytina nad vstupem do
hrobky. Oba objekty budou doplněny hromosvodem. Oprava zbývajících stříšek a nátěr
hlavní kopule budou provedeny v příštím roce.
Pro letošní rok jsou plánovány práce v objemu 1 50 000 Kč, z čehož dotace z ministerstva kultury činí 725 000 Kč dotace od města
Slavkov u Brna činí 220 000 Kč a podíl farnosti
je ve výši 105 000 Kč. V letošním roce bude pokryto cca 85–90% nákladů na obnovu střech
kaple a špitálu.
Stav některých prvků krovu byl místy až ha-

varijní. Stejně tak stávající střešní krytina, která
postrádá dostatečnou kvalitu, je na hranici životnosti. Místy degraduje i podélným odlupováním. Bohužel se po odkrytí doposud
nepřístupných míst objevují nové neblahé skutečnosti, které nebylo možné zjistit v rámci
předprojektového průzkumu, jako výskyt dřevomorky domácí na ložné straně pozednic, uhnívání prvků krovu v místech styků námětků na
krokvích, uhnilá římsová prkna apod.
Věříme, že práce budou provedeny ku prospěchu nejen stavbě jako takové, ale i ku prospěchu zachování a zvýšení prezentačních
kvalit těchto významných kulturních památek.
Oprava tak nebude přínosem jen pro farnost,
ale pro všechny občany i návštěvníky našeho
města.
Ing. Pavel Galata, pastorační asistent
pro technické záležitosti děkanství slavkovského
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Slovo mistra Jana Husa k povodním
I vy, jako kamení živé, vzdělávejte se v dům
duchovní, kněžstvo svaté, k obětování duchovních obětí, vzácných Bohu skrze Jezukrista.

(Miloslav Kovář, Husovy perličky – denní
čtení ze spisů Husových, kap. Dům duchovní,
Praha 1906)

I. Petr 2, 5.

Dům duchovní jest Bohu vzácnější než
všickni domové a kostely kamenné i dřevěné
všeho světa. – Jsou dva domy duchovní, jakož
Kristus pokládá v 7. kap. sv. Matouše a v 6. sv.
Lukáše: Dům duchovní prvý jest dům ctností
v Kristovi založených; druhý dům jest dům nestálý, na stvořeních založený. O těch domech
takto mluví Spasitel: Každý, kdož jde ke mně,
a slyší řeči mé, a činí je, ukáži vám, komu jest
podoben: podoben jest člověku dělajícímu
dům, jenž kopal hluboko, a položil jest založení
na kameni; a když se stala povodeň, udeřil jest
potok na dům ten, a nemohl jím hnouti, neb jest
na pevném kameni. Aj, to máš o domu duchovním pevném. Dále dí Kristus: Ale kdož slyší
a nečiní, podoben jest člověku, jenž stavil dům
svůj na zemi bez založení; na který udeřil jest
potok, a ihned spadl, a stal se pád veliký domu
toho. Aj, to máš o druhém domu. K prvému
domu, aby byl dokonán, sluší nejprvé způsob
cesty, to věz, aby člověk šel k Ježíšovi následováním ctnostným; druhé, aby slyšel řeč neb
slovo Kristovo; a třetí, aby je naplnil skutkem;
neb nižádný nebude spasen, nebude-li Krista
následovati v ctnosti.

Letošní jarní deště a povodně nám připomněly, jak jsme ve svém bytí zranitelní, ale i pomohly hlouběji pochopit (díky TV, médiím)
biblická slova Kristova, potažmo Husova, hovoří-li o dvou stavitelích; o dvou cestách smýšlení a jednání, mezi nimiž nám dává vybrat,
zvolit. Nevnucuje řešení, ale předjímá možné
následky obou cest. Kristus, s geniální průzračností, prostým posluchačům skrze podobenství,
předkládá: z „líce“ základní principy a hodnoty,
které nás „drží pohromadě“, coby zdravě fungující jedince, rodiny i národ; z „rubu“ to, co
lidi vzdaluje, atomizuje, paralyzuje – vzájemně
i vůči Stvořiteli.
Souběžně s přírodními, živelnými povodněmi, přišla koncem jara (po 12. červnu t. r.) do
českomoravské kotliny i „povodeň politická“,
destruktivně zasahující „honosné stavby města,
nahoře položeného“; zasahující do „souhvězdí“
VIP, partajních politiků. Až čas – a vyšetřování – ukáže, kde a jaké (nevědomě či vědomě
a záměrně, s bláhovou nadějí, že žádná „povodeň na našem kopci“ nehrozí) přednostové veřejného života stavěli své „domy“, tj. úmysly
a činy. Buď v „záplavových nivách řek“, podlé-

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Dobro a zlo
Když se Robinson Crusoe ocitl po ztroskotání lodi na opuštěném ostrově, do svého deníku
si udělal dva sloupce, které nadepsal „dobro“
a „zlo“. Pak tam zapisoval pozitiva a negativa
situace, do které se dostal. Byl na neobydleném
ostrově, ale ještě stále živý – neutopil se jako
zbytek posádky. Byl mimo lidskou společnost,
ale netrpěl hlady. Neměl šaty, ale byl v tak teplém podnebí, že je ani nepotřeboval. Neměl
žádné nástroje nebo zbraně, kterými by se mohl
bránit, ale neviděl ani divou zvěř, s jakou se potkal na pobřeží Afriky. Neměl si s kým popovídat, ale loď se dostala tak blízko k pobřeží, že
si z ní mohl vzít všechno, co potřeboval.
Na základě toho dospěl k názoru, že neexis-

tuje na tomto světě tak zlá situace, aby člověk
nemohl najít něco, za co by mohl být vděčný!
„... aby se před jeho jménem každé stvoření
v úctě sklonilo a uznalo, že je Pánem všeho.“
(Bible, překlad SNC - List Filipským 2,10-11)
„Vděčnost hraje podstatně důležitou roli
v tom, jak učinit z tohoto světa lepší místo pro
život.“ (E. J. Harpman)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. vás zve
v červenci na sobotní bohoslužby konané 6.
a 27. 7. na adrese Lidická 307, Slavkov. Začínáme vždy v 9 h. 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

(Evangelium Lukášovo 11, 17).

Při současné „vyspělosti“ naší politické kultury se dá předpokládat, že podobné „politické
povodně“ budou do českomoravské kotliny přicházet i nadále, pokud se vůdčí mužové/ženy
neobklopí spolupracovníky: schopnými, důvěryhodnými, bohabojnými, kteří nenávidí úplatek, jak to radil, mj., (už před 3200 lety) vůdci
Izraelitů na cestě pouští, Mojžíšovi, jeho tchán
Jitro, měl-li soudit úspěšně svůj početný lid (viz
Bible, 2. Mojžíšova 18, 21 – 27).
Možná nás letošní velká voda měla vnitřně
„posunout“ (dál, výš?); připomenout, abychom
nespoléhali hlavně na stvořený svět a věci
v něm, ale prozíravěji a moudřeji spoléhali
prvně na samotný Zdroj bytí.
Možná máme více – a účinněji – přemítat
o tom: zda, kdy, kde a jak, nás může doběhnout
vlastní minulost, tj. důsledky starých, chybných
rozhodnutí, dosud neuspořádaných vztahů, nedořešených problémů a neuskutečněných slibů
– v oblasti osobní či pracovní, veřejnosprávní;
přemítat o tom, co je ještě změnitelné, napravitelné naší vůlí a vlivem.
Je naděje, že pokud budeme chtít více žít
v pravdě, více „být“ než „mít“ (Erich Fromm),
při korektivním vědomí, že „kořenem všeho zla
je láska k penězům“ ( ap. Pavel, 1.Timoteovi 6,
10), pak naše vnitřní radost budeme hlubší, spánek pokojnější a „složíme svůj stan“ (2.Petr
1,14) zde nikoli předčasně, ale v plnosti a „sytí
dnů“ (Jób 42, 17) – ve funkcích i obecně lidsky.
Kéž máme vůli být lidmi dobré vůle.
To nám všem přeje
Milan Vostřel, farář CČSH

Pozvání

Otevření kaple sv. Urbana
Po tříleté opravě kaple jsme se dočkali jejího slavnostního otevření při poutní slavnosti v neděli 26. května 2013.
Od 15 hodin začalo stoupat od sochy sv.
Jana po nové křížové cestě procesí poutníků
s modlitbou Cesty světla. Potom začala mše
svatá, při které bylo požehnání kopie obrazu
sv. Urbana s vedutou města. Hostem a předsedajícím při bohoslužbě byl farář brněnské katedrály, P. Petr Šikula. Připomenuli jsme si dvě
nedávné výročí: 300 let od založení kaple
a 150 let od jejího znovupostavení.
Během roku 2011 byla opravena fasáda
a střecha kaple, instalovány nové mříže. Následující rok 2012 jsme se věnovali interiéru –
omítky, výmalba, nová okna, elektroinstalace
a opravy dlažeb. Byly vydlážděny také plochy
před vstupem a u laviček. Letos bylo v kapli
umístěno retabulum oltáře s kopií obrazu sv.
Urbana, samozřejmě z důvodů ochrany před
odcizením je obraz vyhotoven pouze v tištěné

hajíce pokušením nekalého a hédonistického života každodenního – na hlíně a „písku“ mafiánských praktik. A nebo na „skále“ nadčasově
platných principů, jež ve finále zkoušek odolají
vichřicím a potokům dravých vod – tj. pomluvám, intrikám a trestním oznámením od škodolibých protivníků politických.
V souvislosti s posledními událostmi ve věcech veřejné správy nás možná napadne ono
známé, už králem Šalomounem (10. st. př. Kr.)
proslovené: „…pod sluncem není nic nového“
(Bible, kniha Kazatel 1, 9); nebo dramatičtěji –
slovo Kristovo: „Každé království vnitřně rozdělené pustne a dům za domem padá.“

kopii původního díla z roku 1712. Každý návštěvník tak bude moci vidět okénkem ve dveřích interiér s obrazem sv. Urbana.
Opravy si vyžádaly celkem 1 milion 217
tisíc korun. Na úhradě oprav se podíleli Město
Slavkov, Jihomoravský kraj a Ministerstvo kultury v celkové výši 905 tis. Kč. Jednotliví dárci
z řad občanů věnovali celkem 184 tis. Kč
a sbírky ve farnosti byly 140 tis. Kč. Navíc zde
bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin
v pomocných a přípravných pracích.
Během opravy Urbánku se nám podařilo vybudovat 14 zastavení křížové cesty, která je pojata jako součást tohoto slavkovského poutního
místa. Obrázky pro zastavení ještě nejsou zhotoveny nejen z důvodů finančních, ale také pro
zvažování způsobu ztvárnění.
Všem, kteří se zapojili do obnovy kaple i postavení křížové cesty prací i příspěvkem, vyslovuje farnost upřímné poděkování.
Mgr. Milan Vavro, děkan

Přijměte, prosím, pozvání na slavnostní bohoslužbu pod širým nebem v sobotu 6.
července (za každého počasí), na zahradě slavkovské husitské fary, v jubilejním (1150.) cyrilometodějském roku Páně 2013, s programem:
16.30 slavnostní bohoslužba - s účastí nově zvoleného brněnského biskupa, Mgr. J. J. Dovaly
18.00 festival pěveckých sdružení Brněnské diecéze i místních sdružení
Prodej výrobků z chráněné dílny Nazaret a infocentra NOE
Zajištěno: Občerstvení, lavice k posezení,
WC, velký stan (pro případ deštivého počasí);
konec programu cca ve 20 h.
Sváteční nedělní bohoslužby CČSH
v naší, slavkovské náboženské obci:
30. 6., od 13 h, Nemochovice – budova OÚ
7. 7., od 8, 30 h, Husův sbor Slavkov u B.;
od 10, 30 h, Husův sbor Kobeřice u Brna
14. 7., od 14 h, Újezd u B. – Rychmanov, kostelík ČCE
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Rybářský kroužek ukončil ročník 2013
Rybářské kroužky vedené pod místní organizací Moravského rybářského svazu ve Slavkově
ukončili školní ročník 2012/2013. Ve Slavkově
kroužek zřizovaný Domem dětí a mládeže navštěvovalo zatím v největším počtu třicet dětí.
V Bučovicích taktéž pod DDM patnáct a v Hruškách tři děti. Začátkem května prověřili své znalosti závěrečnou zkouškou formou testu. Kdo
uspěl obdržel osvědčení o získané kvalifikaci pro
vydání prvního rybářského lístku. Vše bylo naplánováno tak, aby se mohli nový rybaříci zúčastnit společných rybářských závodů ve Slavkově
pořádaných v sobotu 25. května na velkém rybníku. Zde po ukončení závodů jim byly v doprovodném programu vydány povolenky k lovu
a byly jim při slavnostním pasování rybářským
právem předány pamětní listiny. Přeji všem
novým členům z řad mládeže mnoho rybářských
úspěchů a krásných zážitků u vody i v přírodě.
Závěrem chci poděkovat všem školitelům,
pánům Čermákovi, Křivonožkovi, Šimkovi, Štefanovi a Tesaříkovi za obětavost a trpělivost při
vedení kroužku a organizaci s tím spojených aktivit. Mé poděkování patří i kolektivu DDM ve
Slavkově pod vedením paní Olejníkové.

Rybářské závody ve Slavkově
Poslední květnovou sobotu uspořádali rybáři
na velkém rybníku ve Slavkově společné závody. Vzhledem ke značnému zájmu startujících
z minulých ročníků, které byly pořádány zvlášť

pro mládež a zvlášť pro dospělé na malém rybníku v Ligarech, jsme se rozhodli uspořádat
tento novodobý, již pátý ročník, na velkém rybníku. Od páteční noci až do ukončení soutěže
závod provázelo nepříznivé a značně deštivé počasí. Přesto se zrána na startu prezentovalo 92
soutěžících. Rybáři ale přece nejsou z cukru a do
takového počasí jsou vybaveni. V průběhu dopoledne se značně zhoršil okolní terén břehů
rybníka. Závodníci neklesali na mysli a bojovali
o rybičky až do konce závodu. Obdiv a uznání
patří především dětem a jejich doprovodu. Pro
jejich kategorii připravili pořadatelé za velké
podpory sponzorů hodnotné ceny všem závodícím. První místa byly oceněny i pamětními
poháry. V doprovodném programu mezi vyhlašováním jednotlivých kategorií proběhlo také
pasování nových členů, dětí z letošního ukončeného rybářského kroužku, včetně předání pasovacích listin.
Pro soutěžící i příchozí návštěvníky byly připraveny pochutiny z grilu, udírny i kotliny, které
sklidily řadu uznání a obdivu. Za skvělé zabezpečení dvou bister musím tímto poděkovat rodinnému teamu Michala Žoužely.
Nesoutěžilo se ale v gastronomii, takže zpět
k vlastním výsledkům soutěže, která byla hodnocena co centimetr délky ušlechtilé ryby to bod
a co kus bílé (plevelné) ryby také jeden bod.
V kategorii mládež do 15 let startovalo 6 slečen.
První místo obsadila Jana Slováková z Branko-

vic s počtem 50 bodů. Chlapců bylo 32 a s počtem 142 bodů zvítězil Ondřej Malík z Nevojic.
V kategorii 16-18 let a dospělí soutěžilo 51
mužů a první příčku vychytal s celkovým počtem 590 bodů a třinácti kapry pan Zdeněk Havránek z Brna. Ženy zastupovaly tři rybářky
a první místo získala se 49 body paní Svaťka
Zvonková ze Slavkova. Startovní a výsledková
listina včetně rozšířené fotodokumentace bude
umístěna na www.momrs-slavkov.cz. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem, kteří se postarali o zdárný průběh a organizaci celých závodů a v neposlední řadě také všem sponzorům.
Poděkování patří i příchozím, kteří podpořili
svojí účastí a potleskem při vyhlašování výsledků soutěžící rybáře. Závěrem Vás touto cestou již dnes srdečně zveme na příští šestý ročník
s přáním spousty hezkých zážitků v přírodě
u vody a mnoha rybářských úspěchů v průběhu
celé lovné sezony.
Petr Zvonek

Rybářské závody

Foto: P. Zvonek

Květnové srážky, noční pěvci
Do přírody chodíme většinou za slunečných
dnů, vyhýbáme se dešti i přeháňkám. Avšak
svěží vzduch po dešti zbavený prachu, virů, bakterií není v uzavřených budovách, ale v přírodě, v lese nebo
u vody. Nemusí to být v horách
nebo u moře, je to i po dešti
nebo přeháňce v našem okolí,
zvláště, když je příroda oděna
do zelena. Déšť odstranil alergeny i prach, zlepší se nám dýchání. Zasvěcení by řekli, že Slavík obecný
po bouřce je zvýšená koncentrace zdraví prospěšných aniontů, záporně nabitých částic kyslíku.
Celý květen a počátek června přinesl mimořádně vysoké srážky, které se rovnají téměř trojnásobku měsíčního průměru. Množství srážek
za květen posledních 20 roků měřených ve
Slavkově převyšuje jen květen v roce 2010
svým až pětinásobkem průměru.

Zřídka nás toulky přírodou když opadne rosa
zavedou kolem rybníčku s ostrůvkem až do prostoru Ligary k vodárně, k aleji vysokých topolů
s bohatým, místy neproniknutelným podrostem kvetoucích
keřů ptačího zobu i trnitých
šípků, i rozlehlým travnatým
porostem, kde příroda vládne
po svém. Toto prostředí je
téměř každoročně osídleno několika páry slavíků. Jedno
z mála míst, kde slavíci nachází vhodné hnízdiště na zemi kde staví hnízda
ukrytá v napadaném listí. Od počátku května
zpravidla do konce června, v případě nepříznivého počasí i později se slavíci dorozumívají
zpěvem. Samečci, kteří se vrátili ze svého zimoviště v Africe se vrací zpravidla na své rodiště. Zpočátku zpívají hlavně v noci. Lákají
samičky, které přilétají později a cestují hlavně
v noci. Když se k nim samičky přidruží, zpívají

i ráno a večer, aby obhájili své hnízdiště. Jen desítku metrů je slyšet další ptáky, kteří zpěv napodobují v kratších slokách. Mohou to být
mladí, nehnízdící samečci. Dříve se této vlastnosti slavíků využívalo u klecově chovaných
ptáků, kterým se vytrvale přehrávaly zpěvy až
v šedesáti různých melodiích, které si dokázaly
mladí slavíci vštípit do paměti. Při poslechu slavičího zpěvu je až udivující, že je tak pozoruhodně rozmanitý a daleko slyšitelný. Hlavně
jeho výrazný „tlukot“, který pochází od ptáčka
velikosti vrabce. Ptačí pěvci nemají hlasivky
v hrtanu jako savci, mají zvukový bubínek
s účinným rezonančním zařízením ovládaném
množstvím svalů na konci průdušnice.
Není tomu tak dávno, kdy slavičí zpěv byl
slyšitelný i na sídlišti Polní, i jinde v okolí našeho města. Pily, křovinořezy a travní sekačky
těmto zpěvným ptákům, ale nejen jim, poslům
volnosti a štěstí, příliš nepřejí.
Milan Hrabovský
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Rady do zahrady – červenec
Ve správné sklizňové zralosti průběžně češeme pozdní odrůdy třešní (chrupky), dále
višně, meruňky, broskve a drobné ovoce –
rybíz a angrešt. Posléze i letní odrůdy jablek
a hrušek. Hned po sklizni a nebo současně s ní
můžeme prořezat třešně, jestliže jsme tak neučinili již dříve v době kvetení. Slabší nebo
málo pevné větve obtěžkané ovocem podepřeme, aby se nezlomily.
Také v zeleninové zahradě nastává doba
sklizně. Sklízíme cibuli, kterou jsme vypěstovali ze sazečky a také ozimý česnek. Cibuli vyryjeme, pokud je asi polovina listů polehlá
a necháme ji na záhonu oschnout. Česnek vyryjeme, jakmile se květní osa začne narovnávat
a listy na koncích žloutnou. Cibuli ani česnek
před sklizní nezaléváme. Maximální péči věnujeme tyčkovým rajčatům. Minimálně jednou
týdně je prohlédneme a z paždí listů vylámeme
vyrůstající výhony, které nazýváme fazochy.
Jejich bujný růst oslabuje růst hlavního výhonu. Je-li na konci měsíce rostlina dostatečně
narostlá, můžeme hlavní výhon odstranit tzv.
osečkováním, což výrazně napomůže k dozrá-

Poutníci

Foto: archiv

Pozorování Slunce speciálními dalekohledy
je součástí prohlídky DINOPARKU.
Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás program o našem vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných těles, o kterých se
dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů
pak můžete zhlédnout pomocí našich dalekohledů.
Hvězdárna je otevřena každé úterý
a pátek, v červenci od 21 do 23 hodin. Těšíme
se na Vaši návštěvu. Informace získáte na stránkách www.zoo-vyskov.cz a na telefonu 602 59
62 09, 517 348 668.

Začátkem května jsme byli v lázních Luhačovice, kde se letos poprvé na stromech v centrálním parku objevily různě výtvarně řešené ptačí
budky i s popisem ptáčků, žijících v této lokalitě.
Může to být inspirace pro náš zámecký park
a spoluúčast dětí a tatínků na oživení naší přírody. Dne 30. května jsme uspořádali zájezd do
Brodku u Konice, kde má své sídlo firma Naděje, Mgr. Jarmily Podhorné. Navázala na
moudrost babek bylinářek a po odchodu do důchodu se začala zabývat tím, jak získat z bylinek
ty nejcennější látky. Tak oživila gemmotherapii
– metodu získávání tinktur a výluhů z pupenů
rostlin, kde příroda nabízí co nejvíce účinných
látek. V čistém prostředí Drahanské vysočiny
tak postupně vznikla bylinková zahrádka s prodejnou léčivek, výrobna a prodejna léčivých výtažků, poradna a expedice vlastních přírodních
produktů. Užívání bylinek, zpracovaných moderními metodami nemá žádné vedlejší účinky,
naopak působí na zmírnění konkrétních zdravotních obtíží a působí i preventivně. Na diabetes
se doporučuje výtažek z penízovky, rozmarýnu,
borůvky a kopřivy, nazvaný I-stop. V odpoledních hodinách jsme navštívili památky
UNESCO v Olomouci, soustředěné na Horním
nám., zejména sousoší Nejsvětější Trojice s největším seskupením 18 barokních soch ve střední
Evropě. Navštívili jsme renesanční radnici a novodobý orloj. I když nám počasí nepřálo, odnesli
jsme si pěkné zážitky. Doporučujeme to jako
dobrý typ na prázdninový výlet za zdravím,
s návštěvou památek historicky významného
moravského města Olomouc, nebo zámků v Náměšti na Hané a v Čechách pod Kosířem.
Připomínáme, že od 1. července organizujeme
pro diabetiky a seniory cvičení s plaváním na
koupališti. Permanentku na 10 vstupů dostanete
v naší kanceláři na poliklinice, nebo při vstupu
na koupaliště. K letním radovánkám patří slunění
a plavání. Působením slunečního záření se tvoří
v kůži vitamin D, který podporuje náš celkový
zdravotní stav, dále je obsažen v rybím tuku a ve
vaječném žloutku. Při opalování platí vše s mírou,
a to zejména při dovolené u moře v jižních krajinách, kde je sluníčko daleko intenzivnější. I na
lehátku u moře při snaze se co nejrychleji opálit
může dojít k přehřátí organismu až k úpalu
a úžehu. Pak se doporučuje studený obklad na
hlavu, pít vlažné nápoje, na snížení bolesti užít
látky s ibuprofenem, natřít pokožku zklidňujícím
krémem, nebo bílým jogurtem. Na dovolenou
k moři je třeba vybavit se krémem na opalování
s ochranným filtrem nebo panthenolem. Opatrně
postupujte při opalování těla UV zářením v soláriích, kde může docházet při špatné manipulaci
až ke vzniku rakoviny kůže.
Recept na domácí tújový olej: Nastříhejte si
mladé výhonky túje tam, kde nejsou žádné škodliviny. Do sklenice s otočným víčkem je natlačte
a zalijte rostlinným olejem. Nechte za oknem 14
dní vyluhovat. Otevřete víčko, sklenici ohřejte
v nádobě s teplou vodou. Výhonky túje vymačkejte a použijte třeba do koupele, kde se přes kůži
vstřebávají účinné látky. Olejový výluh skladujte
v lednici a používejte jako masáž při bolestech
zad, kloubů, zánětech a otocích. Příznivě působí
na meziobratlové ploténky a uvolnění nervů, vycházejících z páteře. Stejně působí i třezalkový
olej, kde do oleje nastříháte horní lístky i s květy.
Příjemnou dovolenou a užívejte si v létě dary
přírody, zdravý vzduch, vodu a sluníčko.

D. Patáková

Marie Miškolczyová

vání již nasazených plodů. Je vhodný čas pro
sklizeň bylinek určených k sušení. Nejrozšířenější z nich – majoránku ostříháme asi
5-–10 cm nad zemí a necháme ji obrazit pro
další sklizeň. Podobně sklízíme saturejku, tymián a dobromysl. Sušíme ve stínu, v dobře
větraném prostoru.
Koncem července musíme ošetřit jabloně
proti 2. generaci obaleče jablečného a švestek
též proti 2. generaci obaleče švestkového, abychom zabránili pozdní červivosti plodů. Sledujeme feromonové lapáky a včas zasáhneme
přípravky Biolit XL, Reldan 40EC,Mospilan
20 SP, Calypso 480 SC. Od začátku měsíce začínáme u jabloní s opakovanými postřiky
v pravidelných intervalech vápenatými solemi
proti vzniku Ca- deficetní (hořké) skvrnitosti
jablek. Použijeme přípravky Kalkosol 25 či
Kalkosan 30 v 0,3–0,6% koncentraci nebo
Ledek vápenatý v 0,5–1% koncentraci. Další
přípravky, které lze použít: Fertikal, Lamag
vápník, Wuxal Sus Kalcium, Wuxal Aminocal.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Nezmaři

Foto: archiv

Vážení přátelé dobré country a folkové hudby,
dovolte mi vám všem, co jste byli na festival
Folk a country na zámku 31. května, poděkovat
za to že jste přišli. Můj dík patří i našemu městu
jako hlavnímu pořadateli a i zaměstnancům restaurace Bonaparte za jejich práci.
Počasí nám nepřálo, bylo citelné chladno
a koncert byl nakonec přesunut do sálu Společenského centra Bonaparte. Myslím, že tato
změna vystoupení neuškodila. Soudím tak
podle reakcí diváků na hraní Nezmarů, kteří
odehráli koncert ke svým pětatřicetinám. Soudím tak i po ovacích pro Poutníky, kteří fungují
již 43 let. Obě kapely měly dva přídavky, což
svědčí o tom, že se líbily a hrály velmi dobře.
Třetí účinkující, soubor Prakl, měl těžkou po-

zici. Ovšem i on se svého úkolu, odehrát na
závěr taneční část večera, zhostil s noblesou.
To je ale vše již minulostí, jestli bude další
ročník naší přehlídky se rozhodne na podzim.
Ovšem už teď je jisté že milovníci country
hudby a bluegrassu ve Slavkově u Brna nepřijdou zkrátka i v červenci. Po loňské úspěšné
premiéře odehrají Poutníci v pátek 12. července
opět Country bál v restauraci na Špitálce. Začátek akce je stanoven na 20 hodin a vstupné
bude dobrovolné.
Takže mi na závěr dovolte ještě jednou poděkovat těm, co byli na přehlídce a pozvat
všechny na Country bál s Poutníky 12. července.
Těší se na vás váš Jiří Karas Pola

Hvězdárna Vyškov v červenci
Teplé a jasné červencové noci nás lákají strávit noc pod hvězdnou oblohou. Na jihu nás
upoutá trojúhelník hvězd Deneb (v Labuti), Vega
(v Lyře) a Altair (v Orlu). Na jihozápadě září
Arcturus v Pastýři.
Mars a Jupiter je viditelný v druhé polovině
měsíce ráno nízko nad východním obzorem, Venuši spatříme zvečera nízko nad severozápadním obzorem a Saturn září v první polovině noci
na jihozápadě. Měsíc je v novu 8., v první čtvrti
16., v úplňku 22. a v poslední čtvrti 29. července. Od 22. července před východem Slunce
můžeme vidět nad východním obzorem těsné
seskupení, Jupiteru, Marsu a Merkuru.
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Ordinační doba chirurgie
MUDr. Josef Všetíček se omlouvá za mylnou informaci o ordinační době, která byla zveřejněna
v minulém čísle. Uvádíme platné ordinační hodiny MUDr. Josefa Všetíčka, chirurgie-proktologie, Slavkov, Palackého n. 77
Pondělí
8–12 13–17 Dr. Všetíček
Úterý
8–12 13–17 Dr. Všetíček
Středa
8–12
Dr. Všetíček
Čtvrtek
8–12 13–17 Dr. Toldy
Pátek
8–13
Dr. Všetíček

Ve Slavkově vyhráli
Dostálová–Janderová
a Licek–Dítě
V sobotu 1. června se v beachvolejbalovém
areálu na koupališti ve Slavkově u Brna odehrály za krásného slunečného počasí dva turnaje našich mladých nadějí Český pohár
juniorek a Český pohár juniorů.
Mezi dívkami si první místo vybojovaly
Šárka Dostálová a Věra Janderová z Prahy,
mezi chlapci byla nejlepší brněnská dvojice
Martin Licek a Radovan Dítě.
Šárka Dostálová s Věrou Janderovou ve finále přehrály brněnskou dvojici Barbora Jochmanová – Simona Haluzová 2:0 (21:19, 21:12)
a Martin Licek s Radovanem Dítětem porazili
ve vyrovnaném finále pražskou dvojici Jiří Sládek a Kryštof Volf 2:1 (21:17, 13:21, 15:8).
Celkové pořadí – juniorky:
1. Šárka Dostálová, Věra Janderová,
2. Barbora Jochmanová, Simona Haluzová,
3. Barbora Adamčíková, Vladimíra Šťastná,
4. Tereza Ansorgeová, Žaneta Kalmárová.
Celkové pořadí – junioři:
1. Martin Licek, Radovan Dítě,
2. Jiří Sládek, Kryštof Volf,
3. Petr Malíšek, Martin Strnad,
4. Jan Skácel, Miloš Koudelka.
Za sportovní klub SK Beachvolleyball Slavkov
J. Biječek, L. Kuchta

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

3. 7. středa 19.30 hod.

âERVENEC 2013
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

TERAPIE LÁSKOU
122 minut
Učitel dějepisu, Pat Solatano (Bradley Cooper), prošel psychickou krizí, během níž přišel o všechno – ztratil dům, práci, manželku
i svůj dosavadní život. Jediné co získal, bylo osm měsíců strávených v psychiatrické léčebně. Po jejich skončení mu soud dovolí
vrátit se domů. A tady teprve začíná příběh Terapie láskou, excelentního filmu, který se pyšní 4 nominacemi na Zlaté Glóby
a dokonce 8 nominacemi na Oscary včetně nominace za nejlepší film, režii, scénář i herecký výkon. Oscara nakonec dostal za
nejlepší ženský herecký výkon v podání Jennifer Lawrence. Režie: David O. Russell. Dále hrají: Robert De Niro, Jackl Weaver,
Chris Tucker, John Ortiz Julia Stiles, Brea Bee.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 12 let

90 minut
6. 7. sobota 19.30 hod. CROODSOVI
7. 7. neděle 16.30 hod. Dobrodružná animovaná komedie vypráví příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje Croodsovi. Taťka Grug miluje
a chrání svou rodinu. Řídí se svéráznou filosofií pro přežití „Strach je dobrý, změna špatná“ a drží se jí až do chvíle, kdy dojde
k zničení jejich rodinné jeskyně. A tak Croodsovi podniknou cestu do neznáma, ohromující výlet do krajiny plné nejrůznějších,
neuvěřitelných a někdy i pěkně nebezpečných stvoření. Film v českém znění.
Vstupné: 75 Kč
Mládeži přístupný
10. 7. středa 19.30. hod.

PRINCEZNA
100 minut
Halonenův snímek Princezna, natočený podle skutečné události, vypráví dojemný příběh Anny Lappalainenové, kabaretní
tanečnice a maskérky, která věřila, že je z urozeného rodu, že je princezna. 50 let ale strávila jako pacientka na klinice, kde
vyprávěla svůj neobyčejný příběh ženy, které se matka v dětství zřekla. Jejím jediným domovem byl ústav, kde lidem okolo sebe
díky své roztomilé osobnosti neustále rozdávala naději a radost. Je opravdu duševně nemocná? Anebo je to všechno úplně jinak?
Režie: Alto Halonen. Hrají: Katja Kukkola, Samuli Edelmann, Krista Kosonen, Peter Franzén.
Vstupné: 80 Kč
Mládeži přístupný

97 minut
13. 7. sobota 19.30. hod. LEGENDÁRNÍ PARTA
14. 7. neděle 16.30 hod. Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na celém světě radost ze života, dá se dohromady parta superhrdinů a ta se ho
pokusí zastavit. Její členové jsou skutečně legendární. Jejich šéfem je Santa. K ruce má nejen skřítky, ale i bandu sněžných mužů.
Partu pak doplňují Velikonoční zajíc, za jehož drsným vzezřením se skrývá roztomilý zajda a mlčenlivý pohodář Sandman.
Legendární parta vznikla ve studiu, které stvořilo Shreka a Madagaskar. Animovaný film v českém znění.
Vstupné: 75 Kč
Mládeži přístupný

KŘÍŽ CTI

100 minut
Režisér Petter Naess ve filmu Kříž cti rozehrává emocionálně nabitou a sofistikovanou hru mužských charakterů s rozdílným
původem, vzděláním, životními postoji a hlavně s různým vojenským výcvikem v uzavřeném klaustrofobním prostoru dřevěné chaty,
ze které není úniku, pokud chtějí přežít. Hrají: Florian Lukas, David Kross, Rupert Grint a další. Norsko, Švédsko s českými titulky.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 15 let

17 .7. středa 19.30. hod.

118 minut
20. 7. sobota 19.30. hod. KON-TIKI
21. 7. neděle 19.30 hod. Norský mořeplavec Thor Heyerdahl uskutečnil s pěti přáteli tuto legendární 101 dní trvající a vysoce nebezpečnou plavbu v roce
1947. Režisér Joachim Ronning a Espen Sandberg ve svém strhujícím dobrodružném filmu mapují přípravy expedice, ale
především průběh plavby šesti přátel na voru Kon-Tiki. Vizuálně a technicky skvěle propracovaný, ale i herecky výborně obsazený
(Gustaf Skarsgard, Anders Christiansen) snímek byl nominován na Oscara v kategorii Nejlepší cizojazyčný film.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný
24. 7. středa 19.30 hod.

ŠIMON A DUBY
122 minut
Příběh židovského chlapce, který dospívá a hledá sebe sama během 2. světové války v politicky neutrálním Švédsku. Je adaptací
stejnojmenného bestselleru mezinárodně známé švédské spisovatelky Marianne Fredriksson. Prostřednictvím jedinečného příběhu
mladého chlapce Šimona a jeho židovského kamaráda Isaka, kteří musí čelit nepříznivému období druhé světové války, přináší
Lisa Ohlin unikátní obraz společenské situace tehdejší doby. Film s českými titulky.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let

27. 7. sobota 19.30 hod. NA DIVOKÉ VLNĚ
117 minut
28. 7. neděle 19.30 hod. Když si hraješ s živly... může se stát, že si živly pohrají s tebou.
Film natočený podle životního příběhu Jaya Moriartyho (Johny Weston), neuvěřitelně talentovaného surfaře, jehož styl dodnes
obdivují tisíce fanoušků divokých vln. Jeho snem bylo zdolat Mavricks – jednu z největších mořských vln na světě. Režie: Michael
Apted. Dále hrají: Gerard Buttler, Elisabeth Shue, Abigail Spencer.
Vstupné: 65 Kč
Přístupný od 12 let
31. 7. středa 19.30 hod.
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Toto číslo vyšlo 29. června 2013
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30 MINUT PO PŮLNOCI
157 minut
Dva roky po událostech 11. září se agentka CIA Maya (Jessica Chastain) přesune z bezpečí washingtonských kanceláří do
epicentra honu na Usámu, na americkou ambasádu v Pákistánu. Brzy pochopí pravidla hry, do kterých patří i mučení lidí, kteří by
mohli poskytnout vodítko k dopadení nejhledanějšího teroristy. Navzdory nebezpečí a řadě situací, kdy jen tak tak vyvázne ze
spárů smrti, krok za krokem rozplétá složitou síť vztahů v teroristických buňkách, až narazí na jméno, které by ji mohlo přivést až
k samotné ikoně teroristů. Režie: Kathryn Bigelow. Dále hrají: Mark Strong, Chris Pratt, Scott Adkins, Jason Clarke.
Vstupné: 70 Kč
Přístupný od 15 let

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

KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVENEC 2013
Datum

6. 7.
6. 7.
12. 7.
18. 7.
27. 7.

hod.

akce/místo konání

pořadatel

15.00
16.30
20.00
17.00

Slavnostní zakončení výstavy fotoobrazů A. Šindarové, Historický sál zámku
ZS-A
Slavnostní bohoslužba pod širým nebem, Zahrada husitské fary
CČSH
Country bál s Poutníky. Vstupné dobrovolné. Restaurace na Špitálce
rest. na Špitálce
Václav Kounic – mecenáš, politik, šlechtic
výstava k 100. výročí úmrtí V. Kounice (do 6. 10.), salla terrena
ZS-A
10.00-22.00 Mezinárodní turnaj v pétanque Grand Prix d Austerlitz 2013, zámecký park
ZS-A

Výzva pro pořadatele akcí
Znovuzprovozněné informační centrum výzývá pro všechny organizace a subjekty podnikající
v oblasti cestovního ruchu, kultury, sportu, zájmových a volnočasových aktivit apod. ze Slavkova a okolí, aby informace o jimi pořádaných akcích 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 na Informační centrum, kde zajistíme jejich zveřejnění.
Informační centrum Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna,
tel.: +420 513 034 156, e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz.
Ing. Jana Slouková, ZS - A

Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ
Co v květnu neodmyslitelně patří k našemu městu?
Ano, závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ
Františka France. Takže 24. května vypnout žehličky,
najít sponky, mašličky, baletní střevíčky, popadnout
holčičky a s kostýmem na ramínku pospíchat do kulturního domu a správně se rozdělit: baletky do šatny,
ostatní do sálu. Tam to již hučí jako ve včelím úle.
Dnes by se hodila dvojnásobná kapacita míst k sezení, nu což, někteří budou tleskat ve stoje.
Monika Brindzáková po přivítání obecenstva uvádí
první blok. A začínáme pěkně zostra. Říká se, že to
nejlepší až na konec, ale představení se II. stupně
hned v úvodu je skvělý tah. Čímž nechci snížit hod-

notu následujících vystoupení. Protože Myší rock,
Taneček a Pohybová etuda v podání těch nejmladších, jsou moc pěkné.
A následují další a další skvělá čísla. Na své si přijdeme my, milovníci klasického baletu, kteří oceníme
výkony Adama Zemánka, Lindy Šponerové a E. Štefkové. Ale samozřejmě nás těší sledovat i výstupy zabalené do moderního hávu.
V podání 5. a 6. ročníku mě pobaví Nářek uklízeček, ke kterému mám skutečně blízko. Pozorně sleduji
Unisono a Dřeváčkový tanec děvčat 4. ročníku, neboť
i má dcera, jako jedna ze 130 účinkujících, přispívá ke
kulturnímu prožitku. Hrdí otcové a pyšné maminky

tleskají svým dětem i během tanečních kreací.
Absolventky 7. ročníku vsázejí jak na vlastní choreografii a výběr písně „Já už jdu“, tak na nesmrtelný
Slovanský tanec č. 8. A. Dvořáka. Společně s Griegovým Jitrem důstojně zakončují jednu etapu svého tanečního vzdělávání. A jak skvěle zahajují, tak
i ukončují celý program Španělským tancem Adam
a dívky II. stupně.
Vzácným příkladem toho, že kvalita i kvantita
mohou být v rovnováze, je právě tato akce. Vždyť
program obsahoval 21 bodů a všechna čísla uspěla
na výbornou. Je až neuvěřitelné, že toto všechno
stihla paní učitelka Lenka Krahulová s dětmi nacvičit
i přesto, že ji delší nemoc přinutila, poprvé za 40letou
kariéru, zůstat doma a nechat se zastupovat. Veronika
Beránková se této role ujala důstojně a dokonce připravila choreografii Amélie absolventkám II. stupně.
Věřím, že budu mluvit za všechny rodiče, když si
troufnu tvrdit, že se paní Lence Krahulové zaměstnání stalo celoživotním posláním a na výsledcích její
práce je to jasně vidět.
Děkujeme, že Vám naše děti stojí za námahu, kterou s nimi máte, a že Vás neopouští inspirace pro
stále nová krásná vystoupení.
Blanka Zbořilová

Absolventské koncerty v ZUŠ Františka France
I. absolventský koncert
16. května se v sále ZUŠ konal absolventský koncert klavíristek Alexandry Bláhové, Petry Dvořákové
a Nelly Kokešové ze třídy p. uč. Jarmily Mašové.
Zážitek to byl zcela mimořádný. Jeho znaky bylo
skvělé zvládnutí sólové hry, dokonalost v souhře, repertoárová pestrost podpořená hostujícími muzikanty, skutečné šou hrané téměř činoherecky
a v samotném závěru mistrná improvizační tečka.
Alexandra, Nella a Petra byly esa v rukou p. uč.
Mašové, která s nimi dokázala rozehrát vyrovnanou

hru, při které jsem se všichni bavili. Největším důvodem ke spokojenosti pak byly šťastné úsměvy absolventek, které si koncert užily! Přejeme jim, ať je
hudba provází životem jako dobrá přítelkyně.
MgA. Kateřina Jiráková

II. absolventský koncert
Celkem osm nových absolventů se představilo ve
čtvrtek 23. května na koncertě v sále ZUŠ Františka
France. Rozmanitá byla nejen skladba nástrojů, slyšeli jsme hru na zobcovou flétnu – M. Pěnčíková,

Květnové akce ve školní družině
Školní družina při ZŠ Komenského se
snaží pro své žáky každý měsíc pořádat
zajímavé akce, které děti pobaví a rozšíří
jejich obzory. Během května se nám podařilo uspořádat takových akcí hned několik.
Druhé a čtvrté oddělení navštívili zástupci slavkovského Junáka. Přinesli nám
ukázat skautské kroje a mohutné, krásně
ilustrované kroniky s popisy dobrodružných skautských výprav. Kromě několika táborových písniček a nových her
nás naučili připravit si uzlovačku, vázat
ambulantní uzel a kouzlit s provázkem.
Setkání s Junáky děti velice zaujalo. Děkujeme panu Křivonožkovi a ostatním za

zajímavé povídání a příjemně strávený
čas.
Druhou zajímavou akcí školní družiny
byla návštěva speciální a praktické základní školy. Již tradičně jsme obdivovali
výtvarné práce žáků této školy, jejich pečlivost a krásné nápady. Hlavním cílem
naší návštěvy byl klavír v jedné z tříd. Za
doprovodu paní učitelky Mgr. Z. Nechvátalové jsme si zazpívali oblíbené písničky
od Uhlíře a Svěráka. Této paní učitelce
i vedení školy velice děkujeme za možnost navštěvovat speciální a praktickou
školu, poznat místní prostředí a zazpívat
si zde.
Hana Sokoltová, Dana Andrlová

H. Mlčochová, housle – Z. Chladilová, klavír –
P. Štěpánek, kytaru – T. Šenkyříková, keyboard – M.
Čechová, bicí – O. Buchta, V. Mečíř, ale i výběr
skladeb všech žánrů od hudby barokní po současnost. Okamžik pravdy zvládli všichni absolventi se
ctí, což bylo vidět na reakci jich samotných i jejich
rodičů a známých. Takže gratulujeme a těšíme se na
další vystoupení. Absolventi jsou ze tříd: J.
Handrly, T. Krejčí, J. Mašové, A. Vodičky, L. Maňáska.
Martin Uma

VÝPRODEJ

25–50%
OD 1. 7.–31. 8. 2013
Kupte celé dioptrické brýle min. za 2000,–
a sluneční brýle k tomu můžete mít za 1/2 ceny.
Slevu 25 % uplatníte při nákupu jakýchkoliv slunečních brýlí
a také slunečních brýlových skel Crizal.
Akce platí pouze na vystavené modely. Slevy nelze sčítat
Palackého nám. 87, Slavkov u Brna, tel. 777 55 64 88, www.elioptik.cz, FB: Eli optik

Stále na výsluní.

Nový Beetle Cabriolet.
Některé věci zůstávají pořád aktuální. Třeba otevřená atmosféra 60. let nebo Volkswagen Beetle. Tak proč si neužít
svobodu v plné síle právě teď? Nový Beetle Cabriolet s výkonnými TSI a TDI motory, sportovním charakterem
a střechou, která se složí za 9,5 vteřiny, byl navržen proto, aby vám znovu dodal pocit osvobození od běžných starostí.
Jak naložíte s nově nabytou volností, je už na vás.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, 68401 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 122–3, fax: 544 227 347, www.autobayer.cz; e-mail: osobni.vw@autobayer.cz
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Plus plán je knížka plná slevových poukazů na servisní úkony, nákup Originálních, Výměnných a Economy dílů Volkswagen®
a Originálního příslušenství Volkswagen® pro osobní i užitkové vozy. S poukazy z Plus plánu ušetříte nemalé finanční prostředky.
Knížka je pro Vás připravena k vyzvednutí v našem autorizovaném servisu Volkswagen.

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen AUTO–BAYER, s. r. o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: +420 544 227 123, e-mail: info@autobayer.cz, www.autobayer.cz

