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Dny Slavkova
a Svatourbanské hody
přilákaly spousty návštěvníků

Foto: 3x R. Lánský

DNY SLAVKOVA 29. 5.–1. 6. 2014

Lubomír Zaorálek a André Poirot

Foto: archiv MZV

Cena pro André Poirota

P

26. července

Příští číslo vyjde

řelom května a června (29. 5.–1. 6.) patřil ve
Slavkově již poosmé slavnostem, které jsou
známé pod názvem Dny Slavkova a Svatourbanské hody. V bohatém programu si mohly přijít na
své všechny věkové skupiny
Čtvrtek 29. května byl dnem, kdy slavnosti odstartovaly divadelním představením Strašidlo z Canterville v podání Farního divadla Simsala Bim, které se
odehrálo ve večerních hodinách ve velkém sálu SC
Bonaparte. Páteční odpoledne pak proběhlo pod tak-

tovkou slavkovských stárků. Od 16 hodin se před
Společenským domem Bonaparte uskutečnilo
stavění máje. Vrcholem pátečního dne byl pak
koncert Nadi Urbánkové na nádvoří Panského
domu. Za doprovodu kapely Bokomara jste
mohli slyšet hity jako například Drahý můj, Závidím nebo Vilém. Další kapela, která zde vystoupila, je známá slavkovská legenda Poutníci.
Celý večer nám odstartovala předkapela Sakrapes.

Vážení spoluobčané, v pátek 6. června 2014 jsem měl
možnost společně s panem Vratislavem Malým, předsedou francouzské sekce Komise pro zahraniční vztahy,
zúčastnit se v nádherných prostorách Černínského paláce
v Praze slavnostního předávání Cen Gratias Agit 2014.
Tuto cenu uděluje Ministerstvo zahraničních věcí České
republiky významným osobnostem, které se mimořádným
způsobem zasloužili o propagaci České republiky v zahraničí. Jedním z letošních patnácti laureátů byl i pan
André Poirot, který byl v roce 1987 iniciátorem partnerství měst Darney a Slavkov u Brna a je dlouholetým
správcem Československého muzea v Darney. Na toto
prestižní ocenění byl nominován společně městem Slavkov u Brna a Velvyslanectvím České republiky ve Francii.
Přestože vím, že mnozí z vás slavkovských občanů tohoto
vzácného člověka a patriota našeho města osobně znáte,
dovolte mi jeho zásluhy krátce přiblížit níže uvedeným
medailonkem. Pane André Poirote, blahopřejeme Vám.

(Pokračování na str. 2)

Ing. Ivan Charvát, starosta města
(Pokračování na str. 3)

Návštěva delegace z Pagu
a podpis partnerské smlouvy
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(Dokončení ze str. 1)

I přes chladné počasí návštěvníci koncertu vydrželi
až do konce a užili si příjemný koncert v nádherném
prostředí nádvoří Panského domu
Sobota 31. května byla pak nabitá programem od
rána až do pozdních nočních hodin. V rámci projektu
„Za humnama – za tradicí moravského venkova“ probíhal od ranních hodin na náměstí tradiční řemeslný
jarmark. Dopolední čas také vyplnily folklórní soubory, které vystoupily na pódiu a parketu na náměstí.
Byly to Křenováček z Křenovic, Orlík z Pozořic, Salajka z Dambořic a soubor Družina z chorvatského
Pagu. Odpoledne se pak na pódiu a parketu při svých
vystoupeních vystřídalo hned několik souborů: děti
z mateřské školy Zvídálek a Karolínka, kroužky při
ZŠ Komenského Glitter Stars, Junico a Team Gym,
studenti ZUŠ Františka France, Ad Hoc Team, taneční
kroužek N-YOJ a mužský pěvecký sbor KLAPA SOL
z chorvatského Pagu. Vydařený sobotní večer pak patřil Big Bandu Brno, který ve svém programu dopro-

Spokojení diváci na Dnech Slavkova

vodil zpěváky z Městského divadla Brno. Dle reakce
diváků lze soudit, že se všichni velmi dobře bavili
a interprety odměňovali dlouhým bouřlivým potleskem.
V průběhu sobotního dne probíhal jarmark v zámeckém parku, kde také během sobotního dopoledne
připravil DDM ve spolupráci s Junákem Slavkov zábavný program pro rodiče s dětmi nazvaný „Z pohádky do pohádky“. Ve stejnou dobu také žáci ZŠ
Komenského představovali v zámecké zahradě projekt „10 let v EU“. Výstava krajky z chorvatského
Pagu pak byla k vidění v Rubensově sále slavkovského zámku, stejně jako slavkovský poklad a nejstarší listiny v Historickém sále.
Při příležitosti sobotních oslav starosta města
Ing. Ivan Charvát a náměstek hejtmana Jmk Bc.
Roman Celý, DiS. také udělili několik ocenění. Cenu
a medaili města předali do rukou Ing. Pavla Dvořáka,
který v lednu opustil dlouholetou funkci tajemníka
MěÚ Slavkov u Brna, aby nastoupil do funkce vedou-

cího Úřadu vlády ČR. Ocenění města za jeho reprezentaci při účasti a umístění na Mistrovství světa
v zimním plavání ve finském Rovaniemi si odnesli
Zdeněk Kyjovský, Vladimíra Fialová, Jana Matuštíková, Svatopluk Matuštík, Jiří Pospíšil a Jitka Pospíšilová.
Ani slavkovští stárci nezůstali v pozadí a svým průvodem završeným na náměstí pásmem brněnských
tanců přinesli do bohatého programu svou hodovou
náladu. Tato příjemná atmosféra se pak přenesla do
velkého sálu SC Bonaparte, kde za doprovodu dechové hudby Bojané proběhla hodová zábava.
Nedělní dopoledne již pak bylo důstojným završením těchto slavností. Mohli jsme vidět průvod stárků
se sochou sv. Urbana od radnice, který byl zakončen
mší svatou v chrámu Vzkříšení Páně.
Děkujeme všem návštěvníkům a účinkujícím za
svou účast na Dnech Slavkova a Svatourbanských hodech 2014 a budeme se těšit na další – již devátý ročník.
MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte

Soubor Klapa Sol z chorvatského Pagu

Vystoupení slavkovských škol

Budoucí stárek

Průvod stárků se sochou sv. Urbana do kostela

Koncert zpěváků z MDB s Bigbandem Brno

Foto: 9x R. Lánský

Folklorní vystoupení
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
Vážení spoluobčané, letošní červnové dny
byly a prozatím i nadále jsou ve znamení velmi
teplého a suchého počasí, což je s největší pravděpodobností předzvěst podobného charakteru
letošního léta. Děti zažívají aktuální pocity
z právě získaného vysvědčení a současně mají
jedinečnou radost ze dvou měsíců školních
prázdnin plných odpočinku, her, cestování a dovolených. Život města v právě končícím kalendářním měsíci byl velmi pestrý. Dovolte mi
proto k některým událostem se krátce vrátit
a současně o dalších, které se v nejbližších
dnech a týdnech uskuteční, vás informovat.

Kulturní a sportovní akce
Na přelomu května a června se již tradičně,
tentokrát poosmé, uskutečnily Dny Slavkova,
které se již pravidelně po několik let pořádají
společně se Svatourbanskými hody. V letošním
roce byla partnerem akce též Místní akční skupina (MAS) za humnama. Zástupci jednotlivých členských obcí (řemeslníci, soubory
a spolky) prezentovali venkovské tradice
a zvyky, produkty a výrobky z našeho regionu.
O oživení slavností se postarali také naši přátelé
z chorvatského Pagu přehlídkou svých národních tanců a písní, tamních gastronomických
specialit (sýr, rakija).
Ve čtvrtek 12. června v zámeckém Historickém sále a ve středu 26 června v kostele Vzkříšení Páně se uskutečnily dva nádherné koncerty
v rámci letošního již XIX. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae.
Slavkov u Brna je jedním ze zakladatelských
měst této prestižní akce, díky které mohou zavítat špičkoví umělci mimo velké metropole do
menších měst jižní Moravy a části Vysočiny.
Ve dnech, kdy do vašich poštovních schránek

přichází toto číslo Slavkovského zpravodaje, se
pořádá ve Slavkově u Brna a v jeho okolí Společné mistrovství Česka a Slovenska v silniční
cyklistice, které se na straně jedné stane přehlídkou nejlepších cyklistů a cyklistek z obou zemí,
na straně druhé však pro občany našeho města
znamená celou řadu omezení. Za pořadatele,
pro něž je uspořádání takové sportovní akce
velmi složité a náročné, mi dovolte vám všem
poděkovat za pochopení a schovívavost.

Zastupitelstvo města
V pondělí 16. června 2014 se v zasedací
místnosti Městského úřadu ve Slavkově u Brna
uskutečnilo 15. řádné zasedání Zastupitelstva
města Slavkova u Brna, na jehož programu byla
celá řada důležitých bodů a významných rozhodnutí. V úvodu zasedání bylo projednáno několik ekonomických bodů zabývajících se
finančním hospodařením města a jeho sedmi
příspěvkových organizací v 1. čtvrtletí 2014,
přičemž všechny tyto předložené zprávy byly
schváleny bez výhrad. Samostatnou kapitolou
je hospodaření Zámku Slavkov – Austerlitz,
kterému se mimo Rady města v současné době
věnují také Finanční výbor ZM a Kontrolní
výbor ZM. Závěry z těchto kontrol budou předloženy na příští zasedání ZM.
Na schválený rozpočet města Slavkova
u Brna pro rok 2014 byly formou několika rozpočtových opatření napojeny mimořádné dotace
na pokrytí výdajů spojených s výkony jmenovitých odborů Městského úřadu. Současně byly
vyčleněny nové rozpočtové prostředky na financování několika připravených investičních akcí.
V nebližší době bude v důsledku tohoto rozhodnutí zahájen ze strany TSMS proces výběru dodavatele nové komunální techniky v pořizovací

ceně 2,5 mil. Kč včetně výběru dodavatele bankovního úvěru k jejímu částečnému financování. V areálu ZŠ Tyršova budou zahájeny
stavební práce na statickém zabezpečení cihelné
zdi sousedící s dvory rodinných domů v Sušilově ulici, která je dlouhodobě v havarijním
a pro veřejnost v nebezpečném stavu. V rozpočtu byly jmenovitě vyčleněny finanční prostředky na rekonstrukci povrchů v ulicích
Lomená a Smetanova a opravy povrchů v ulicích Pod Oborou (od ul. Tyršova směrem k nové
zástavbě nad Zlatou Horou), Mánesova, Tylova,
Čapkova. Nový povrch by měl získat chodník
před Domovem mládeže ISŠ.
Velmi diskutovaným bodem jednání byla
zpráva týkající se záměru výstavby bytového
komplexu Kounicův dvůr. Tento záměr soukromého investora (SKR stav s.r.o.) na pozemcích
bývalého statku v ulici Příční vyvolává mezi veřejností, vzhledem k počtu plánovaných bytových domů a bytových jednotek, obavu z nárůstu
dopravy v celé přilehlé lokalitě a zhoršení podmínek pro bydlení pro stávající obyvatele
v tomto území. Záměr byl již jednou projednáván
na pracovním zasedání členů zastupitelstva
města společně s členy komise pro rozvoj města
a občany, kteří se proti tomuto investičnímu záměru vymezují formou petice. Zastupitelstvo
města přijalo k této věci usnesení, kterým vyzývá
investora ke snížení počtu bytových jednotek
a předložení návrhu, v jakém rozsahu se bude
stavebník podílet na rekonstrukci komunikací
v celé přilehlé lokalitě. Vše toto by mělo být zakotveno v návrhu plánovací smlouvy, která bude
předložena na příští zasedání ZM.
Vážení spoluobčané, přeji vám krásné léto
a příjemnou dovolenou.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Cena pro André Poirota z rukou ministra zahraničí ČR
(Dokončení ze str. 1)

pro tento účel Společnost francouzv roce 1993 u myšlenky vzniku „parsko-československého přátelství a stal
číku Václava Havla“, kde byla jeho
se i členem městské rady a členem
zásluhou umístěna pamětní deska na
výboru pro znovuobnovení památpočest bývalého prezidenta. Opakoníku Kléber u Darney.
vaně se zasazoval o rozvoj spolupráce
Navázal vztahy se Společností čemezi Slavkovem u Brna a Darney.
skoslovenských dobrovolníků ve
Od roku 2002, kdy byl 30. června
Francii a společně pořádali oslavy
vyhlášen Dnem ozbrojených sil, usi50., 60. a 70. výročí významného
luje A. Poirot s velkým osobním nadata 30. června 1918, a to za účasti
sazením o důstojné oslavy v Darney.
představitelů českého politického André Poirot
Nejinak tomu bude i v roce 2014,
a duchovního života (v roce 2002 to byl tehdejší
který se ve Francii obecně ponese ve znamení
předseda Senátu Parlamentu České republiky
vzpomínek na stoleté výročí vypuknutí první
P. Pithart). V roce 1982 se A. Poirot stal inicisvětové války a 70. výročí od vylodění spojenecátorem vzniku partnerství mezi městy Darney
kých vojsk v Normandii. A. Poirot je správcem
a Slavkov u Brna. Dohoda byla podepsána
Československého muzea, na jehož stálé expov roce 1987, přičemž delegace obou měst se od
zici se podílel zejména Vojenský historický
té doby pravidelně navštěvují. A. Poirot stál
ústav v Praze. Osobně doprovází všechny návštěvy z Francie i České republiky, které do DarZ rukou Lubomíra Zaorálka, ministra zahraničních věcí České republiky, převzali ocenění Gratias Agit 2014:
ney zavítají. V současné době má velkou
Karel Aster (Filipíny), účastník bojů o Filipíny z druhé světové války
podporu nového starosty města Darney. Proto se
Serge Baudo (Francie), světově proslulý francouzský dirigent
zde rozvíjí velký potenciál nejen pro udržování
Edvard J. Dellin (USA), předseda Pražského výboru Chicago sister cities
paměti československého a českého státu, ale
Almis Grybauskas (Litva), bohemista, básník, překladatel, publicista, pedagog
Patrick Matthew Antonio Herminie (Seychelská republika), předseda Nár. shromáždění Seychelské republiky
i pro rozvoj české firemní přítomnosti a výměn
Agniezska Holland (Polsko), filmová režisérka a scénáristka světového renomé
mladé generace. V říjnu 2011 obdržel A. Poirot
Josef Chromý (Austrálie), podnikatel, investor, producent a vývozce vína a potravin
za přítomnosti velvyslankyně České republiky
Eliška Krausová (Kolumbie), výkonná ředitelka Krajanského spolku Asocheca v Kolumbii
ve Francii zlatou medaili departementu Vogézy
Reiner Kunze (Německo), básník a překladatel
Blanka Matragi (Libanon), akademická malířka, módní návrhářka a designérka
(fr. Vosges) za svou činnost v Československém
Odilon Borges Jr. (Brazílie), Honorární konzul České republiky v Brazílii
muzeu a příspěvek ke vzniku partnerství mezi
Prof. Otto Pick (Česká republika), aktivní účastník zahr. odboje, odborník na mezinárodní vztahy
Darney a Slavkovem u Brna. A. Poirot dlouhoAndré Poirot (Francie), iniciátor partnerství měst Darney a Slavkov u Brna, správce Čs. muzea
době uchovává památku na československé dobJán Valach (Belgie), propagátor české hudby v Belgii, varhaník a dirigent
Masarykův ústav (Kanada), Krajanská a charitativní organizace se sídlem v Torontě
rovolníky.

André Poirot – iniciátor partnerství měst
Darney a Slavkova u Brna, správce Československého muzea
André Poirot se narodil ve Viomenilu ve Vogézách. Původním povoláním je učitel. Po svém
příchodu do alsaského města Darney v roce 1957
se nadchl pro historii tohoto místa, kde dne 30.
6. 1918 francouzský prezident Raymond Poincaré předal československým legionářům zástavu
a uznal právo Čechů a Slováků na samostatnost.
Po smrti starosty města a senátora A. Barbiera,
který dosud udržoval pietu místa, se André Poirot
v roce 1962 rozhodl pokračovat v udržování významu Darney pro českou státnost, uchovávání
paměti československých dobrovolníků z první
světové války a vojáků, kteří padli v průběhu
dvou světových válek na území Francie. Založil
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

82. řádná schůze RM – 21. 5. 2014
1. RM schvaluje Směrnici o rozpočtu.
2. RM schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke směrnici
o pokladně.
3. RM odkládá rámcovou smlouvu o provedení akcí
a pověřuje ZS-A organizací a zajištěním Napoleonských
her 2014.
4. RM schvaluje ZŠ Komenského čerpání rezervního
fondu do výše 330 tisíc Kč na projekty uvedené v důvodové
zprávě. RM zároveň ukládá řediteli školy vrátit použité prostředky zpět do rezervního fondu organizace bezodkladně
po obdržení dotace od jejího poskytovatele.
5. RM souhlasí s uvolněním účelového příspěvku ve výši
150 000 Kč na ME v německém Bonnu a ukládá řediteli ZŠ
Komenského předložit RM vyúčtování účelového příspěvku
na cestu Glitter Stars do Bonnu.
6. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje částí pozemků parc. č. 343/2 a 343/6 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře 4 m2 z vlastnictví města.
7. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 120 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 2 m2 z vlastnictví města.
8. RM odkládá žádost o směnu pozemků – p.Červinka.
9. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr darování části
pozemku parc. č. 2712/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 5 m2 z majetku města.
10. RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku na stavební práce na akci: „Rekonstrukce kamenné stěny hřiště ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna“ dle předložených zadávacích podmínek uvedených ve výzvě
k podání nabídky a návrhu smlouvy o dílo. RM dále schvaluje okruh subjektů, které budou osloveny k podání nabídek a složení komise pro otevírání obálek, posouzení
a hodnocení nabídek.
11. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na dodávku:
„Dodávka a montáž EITN, provádění rozúčtování ve vybra-

63. mimořádná schůze RM –
12. 6. 2014
1. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 3
ke smlouvě o dílo s SKR STAV, s.r.o., a konstatuje, že považuje za splněnou podmínku č. 2 z usnesení ZM
č. 57/15/MZM/2014 (zajistit souhlasné stanovisko nositele
záruky na původní expozici, společnosti SKRstav s.r.o.)
2. RM souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu JMK pro ZS-A
(pro Informační centrum) ve výši 50 000 Kč a úpravu rozpočtu na rok 2014 příspěvkové organizace ZS-A v souvislosti
s přijetím dotace z rozpočtu JMK.
3. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna DPSS“ rozhoduje, že nejvhodnější nabídkou je nabídka předložená uchazečem Ing. arch. Milošem Klementem a schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
4. RM souhlasí s uzavřením smlouvy s panem Radovanem
Eremiášem za účelem zajištění parkování návštěvníků MČR
a SR v silniční cyklistice včetně návštěvníků výstavy Oldtimer
2014 a Bálu princezen a s panem Petrem Hlaváčem za účelem zajištění parkování návštěvníků MČR a SR v silniční cyklistice a výstavy Oldtimer 2014.
5. RM bere na vědomí informaci ve věci režimu vstupu na
turnaj v Beachvolleyballu.
Usnesení z rady a zastupitelstva města
zpracovala Bc. Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Prodej známek na popelnice
Technické služby Města Slavkova u Brna
oznamují občanům, že známky na popelnice
na II. pololetí 2014 se budou prodávat v termínu od 1. do 31. 7. 2014
pondělí a středa 8–11.30 12.30–16.30 hod.
Od srpna běžné pokladní hodiny
pondělí a středa 8–11.30 12.30–15.00 hod.
Radoslav Lánský, ředitel TSMS

ných budovách města Slavkov u Brna“. RM dále schvaluje
okruh subjektů, které budou osloveny k podání nabídek
a složení komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.
12. RM ukládá TSMS zajistit odborný posudek na technický stav 7 ks sloupů veřejného osvětlení na ulici Nádražní.
13. RM bere na vědomí doplňující informace k tvorbě
a vypořádání dohadných položek ZS-A roku 2012 a 2013.
14. RM souhlasí s prominutím poplatku OS MAS Za
humnama za užívání veřejného prostranství na Palackého
náměstí v sobotu 31. 5. 2014 v době 9–17 hodin.
15. RM uzavření smlouvy o zemědělském pachtu na část
pozemku parc. č. 2690/1 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 85 m2 (zahrádka č. 92) s paní Kamilou Mrázkovou s ročním nájemným ve výši 119 Kč.
16. RM doporučuje ZM vzít na vědomí „Postup při prodeji pozemků z majetku města“ uvedený ve zprávě.
17. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na
pozemcích parc. č. 1494/1, 1494/4, 1494/5, 3190/1
a 3189/36 (stavba s názvem „Slavkov, přeložka kabel NN
Táborský“).
18. RM ve věci žádosti o užívání veřejného prostranství
trvá na přijatém usnesení bod č. 1037/80/RM/2014 ze dne
23. 4. 2014 (nesouhlasí s užíváním veřejného prostranství
na ul. Husova před provozovnou čp. 16).
19. RM nesouhlasí s ubytováním v krizovém bytě v DPS,
Polní 1444, Slavkov u Brna.
20. RM schvaluje přidělení bytu č. 6, Sídliště Nádražní
1193, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.
21. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní
smlouvě ze dne 27. 5. 2010 k bytu č. 9, Zlatá Hora 1228,
Slavkov u Brna, obsahujícího prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou, a to do 31. 7. 2019, za smluvní nájemné ve
výši 60 Kč/m2. RM současně schvaluje uzavření dodatku
č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 29. 7. 2005 k bytu č. 1, Sídliště Nádražní 1193, Slavkov u Brna, obsahujícího prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou, za smluvní nájemné
ve výši 60 Kč/m2.
22. RM schvaluje: uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 27. 5. 2010 k bytu č. 4, Litavská 1496, Slavkov u Brna, obsahujícího prodloužení nájmu bytu na dobu
určitou, a to do 31. 5. 2019, za smluvní nájemné 55,50
Kč/m2; uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 27.
5. 2010 k bytu č. 5, Palackého nám. 123, Slavkov u Brna,
obsahujícího prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to
do 31. 5. 2019, za smluvní nájemné 55,50 Kč/m2; uzavření
dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16. 5. 2013 k bytu
č. 6, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, obsahujícího prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 31. 5. 2017,
za smluvní nájemné 60 Kč/m2.
23. RM schvaluje složení komise pro otevírání obálek
a komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky na služby a práce na akce: „Obnova histo-

rických alejí Slavkov u Brna“ a „Obnova komplexu zámeckého parku a historických alejí Slavkov u Brna“.
24. RM bere na vědomí bere na vědomí informace týkajících se doložených příloh TJ Sokol Slavkov u Brna k žádosti o příspěvek na podporu činnosti organizací
pracujících s mládeží a neschvaluje do předložení dokladu
o bezdlužnosti vůči státu podepsání smlouvy o poskytnutí
příspěvku s organizací TJ Sokol Slavkov u Brna.
25. RM bere na vědomí zápisy z jednání komise pro
sport a volný čas č. 2014/1 a č. 2014/2. RM souhlasí s předáním ocenění za reprezentaci města a mimořádný sportovní úspěch skupině plavců Fides Brno při příležitosti
konání Dnů Slavkova.
26. RM schvaluje uzavření krátkodobé nájemní smlouvy
(29 dnů) na nebytové prostory I. podzemního podlaží
(sportbar, sportoviště a související prostory) s nájemcem
Jaroslavem Kuchyňkou za nájemné 35 000 Kč + DPH +
úhradu služeb 8000 Kč. RM dále ukládá KT vyžádat od
uchazeče Filipa Višni podrobnou koncepci využití celých
nabízených prostor (podnikatelský záměr s uvedením
zdrojů financování).
27. RM bere na vědomí ve věci aktuálního stavu nájmu
restaurace v SC Bonaparte.
28. RM schvaluje společnou účast města Slavkov u Brna
a Zámku Slavkov – Austerlitz na veletrhu Regiontour 2015.
29. RM bere na vědomí informace k organizačnímu zajištění koncertu Jaromíra Nohavici.
30. RM schvaluje předloženou Studii proveditelnosti
a dává souhlas k realizaci projektu „Efektivní elektronický
úřad města Slavkov u Brna“ s celkovými předpokládanými
náklady ve výši 3 508 982 Kč včetně DPH. RM současně
zmocňuje Ing. Ivana Charváta k podpisu Žádosti o dotaci
uvedeného projektu v rámci výzvy č. 22 Integrovaného
operačního programu. RM dále bere na vědomí podmínky
projektu „Efektivní elektronický úřad města Slavkov
u Brna“.
31. RM jmenuje zástupcem města Slavkov u Brna na
valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., pana Ing. Jiřího
Doležela, místostarostu města.
32. RM souhlasí se změnou využití položky „použití RF –
vybavení počítačové učebny“ v rozpočtu ZŠ Komenského
na nákup herních prvků do školní zahrady v souladu s důvodovou zprávou.
33. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zapůjčení exponátu do expozice.
34. RM doporučuje ZM schválit otevření nové expozice
„Austerlitz – malé město velkých dějin“ v prostorách předzámčí.
35. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci
na postupnou obnovu areálu zámku Slavkov u Brna dle
předložené přehledové finanční tabulky v rámci 24. výzvy
IOP oblast podpory 5.1. - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví.
36. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy č. SO
140700017 o vysílání reklamních spotů se společností
Radio Čas s.r.o.

15. mimořádné zasedání ZM – 28. 5. 2014
1. ZM ukládá RM připravit otevření nové výstavy
„Austerlitz – malé město velkých dějin“ za podmínek:
1. souhlasné stanovisko poskytovatele dotace, 2. souhlasné stanovisko nositele záruky na původní expozici,
společnosti SKRstav s.r.o., a případně za dalších podmínek spojených s otevřením, které město může naplnit.
ZM současně schvaluje rozpočtové opatření č. 22 –
Úpravy expozice v předzámčí zámku.
2. ZM schvaluje následující rozpočtová opatření: RO
č. 16 - Mzdový limit ZS-A, RO č. 17 - Poplatek za využívání území, RO č. 19 - Podpora standardizace orgánů sociálně-právních služeb, RO č. 20 - Doplatek dotace
OPLZZ, RO č. 21 - Činnost lesního hospodáře.
3. ZM schvaluje rozdělení přislíbené dotace z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2014 a povinného
příspěvku z rozpočtu města následovně: Městu Slavkov
u Brna dotaci ve výši 334 000 Kč z Programu

a 383 300 Kč z rozpočtu města na opravu krovu a střechy domu č. p. 108 na Koláčkově náměstí, Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna dotaci ve výši 60 000 Kč
z Programu a 12 500 Kč z rozpočtu města na dokončení
opravy střechy kostela sv. J. Křtitele, na ulici Špitálská,
Ing. Miroslavu Zichovi a Ivaně Zichové dotaci ve výši
354 000 Kč z Programu a 73 000 Kč z rozpočtu města
na statické zajištění budovy č. p. 104 na Koláčkově náměstí.
4. ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na postupnou obnovu areálu zámku Slavkov u Brna dle předložené
přehledové finanční tabulky v rámci 24. výzvy IOP oblast
podpory 5.1. - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví.
5. ZM schvaluje uzavření předloženého návrhu dodatku č. 3 ke kupní smlouvě ze dne 7. 4. 2008 se společností Kaláb - stavební firma, s.r.o.
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83. řádná schůze RM – 4. 6. 2014
1. RM doporučuje ZM schválit Soubor rozpočtových
opatření: RO č. 23 - Dotace MOS, RO č. 24 - Dotace projekt FMP, RO č. 25 - Náhradní výsadba, RO č. 26 - Dotace
- Volby do Evropského parlamentu, RO č. 27 Biokoridory,
RO č. 28 - IR – doplnění položky Ostatní činnost místní
správy, RO č. 29 - Komunikace, RO č. 30 - Dětská a seniorská hřiště, RO č. 31 - Pořízení nové techniky - nosič nářadí, RO č. 32 - Dofinancování havarijního stavu zídky
oplocení ZŠ Tyršova. RM současně doporučuje ZM schválit
rozšíření využítí položky č. 77 v následujícím znění – Obnova hřbitovní zdi a chodníku v Kollárově ulici a oprava
Slovákovy ulice.
2. RM souhlasí se záměrem pořízení stroje pro TSMS nosič nářadí a ukládá řediteli TSMS provést výběr dodavatele stroje s podmínkou, že kupní smlouva bude uzavřena až po schválení záměru pořízení stroje, financování
vč. ručení za úvěr orgány města, provést ve spolupráci
s vedoucí finančního odboru MěÚ výběr poskytovatele
úvěru a předložit návrh na pořízení stroje, způsob financování a ručení za úvěr na jednání ZM. RM dále ukládá
FO předložit na jednání ZM rozpočtové opatření – použití
rezervy roku 2014 v částce 500 tis. Kč na účelový investiční příspěvek pro TSMS na částečné financování nákupu
stroje.
3. RM odkládá návrh změn v ZS-A.
4. RM doporučuje ZM vzít průběžné plnění programu
rozvoje města na rok 2014 na vědomí.
5. RM odkládá prodej části pozemku p. č. 759.
6. RM nedoporučuje ZM směnu jižní části pozemku
parc. č. 4213 ve vlastnictví města za severní část pozemku parc. č. 4212 ve vlastnictví pana Červinky. RM dále
doporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje celého pozemku
parc. č. 4213 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna s vyznačením věcného břemene pro budoucí zřízení odtoku extravilánových dešťových vod dle přiložené situace.
7. RM doporučuje ZM dát souhlas k uzavření dodatku
č. 2 plánovací smlouvy ze dne 4. 9. 2010 mezi městem
Slavkov u Brna a Ing. Jiřím Karkoškou.
8. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem části pozemku parc. č. 120 zastavěná plocha a nádvoří o výměře

59. mimořádná schůze RM –
28. 5. 2014
1. RM schvaluje uzavření předložené dohody o propagaci se společností Slavkovský pivovar s.r.o.
2. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 2
k nájemní smlouvě na prostory předzámčí se ZS-A.
3. RM souhlasí s dopravním značením v rámci
Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice v termínu 26. 6, 28. a 29. 6. 2014.

60. mimořádná schůze RM –
30. 5. 2014
1. RM ve věci otevření nové výstavy „Austerlitz – malé
město velkých dějin“ konstatuje splnění podmínky č. 1
podle usnesení ZM č. 57/15/MZM/2014 (tzn. zajistit souhlasné stanovisko poskytovatele dotace).

61. mimořádná schůze RM –
3. 6. 2014
1. RM souhlasí se zahájením veřejné zakázky na zajištění projektové dokumentace pro provedení stavby na
akci: „zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna“ dle předložených zadávacích podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky. RM dále schvaluje uvedený okruh subjektů,
které budou osloveny k podání nabídek a složení komise
pro otevírání obálek.

62. mimořádná schůze RM –
9. 6. 2014
1. RM bere na vědomí informace o stanovisku SKR stav
s.ro. k nové výstavě.

2 m2 z vlastnictví města do vlastnictví pana Marcela
Feika.
9. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem částí pozemků parc. č. 343/2 a parc. č. 343/6 oba ostatní plocha
o celkové výměře 4 m2 z vlastnictví města do vlastnictví
společnosti Hradby s.r.o.
10. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků parc.
č. 3771/55, 2579/10, 3771/57, 2579/9, 3771/58, 2579/11,
3771/59, 3771/63, 3771/65 všechny ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna z vlastnictví společnosti Devro s.r.o.
11. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem části
pozemku parc. č. 2026 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1 m2 z vlastnictví města do vlastnictví SBD
Žuráň.
12. RM doporučuje ZM dát souhlas k prodeji části pozemku parc. č. 2579/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře 25 m2 z vlastnictví města do
vlastnictví Ing. arch. Leony Tupé za celkovou kupní cenu
10 757 Kč (cena za 1 m2 činí 430,28 Kč). Kupní cenu a náklady spojené s prodejem (správní poplatek za podání
návrhu na vklad do KN a znalecký posudek č. 3175-0722014) uhradí kupující před podpisem smlouvy. RM dále
souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku
parc. č. 2578/4 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.
13. RM doporučuje ZM uzavřít předloženou smlouvu
o budoucí smlouvě darovací, která se týká převodu pozemku parc. č. 2712/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca
5 m2 z vlastnictví města do vlastnictví Jihomoravského
kraje.
14. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc.
č. 3771/48 k. ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Josefa Novoměstského k provedení prodloužení
vodovodního řadu a vedení NN ke stavbě „Novostavba
autoservisu, dílny a garáží“ na ul. Bučovická.
15. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 1480,
která zakládá právo stavebníka Ing. Davida Ficbauera
k provedení přípojky splaškové kanalizace, vodovodní přípojky a přípojky elektro ke stavbě „Novostavba rodinného domu Slavkov u Brna, p.č. 1477/1, 1477/2, 1478“
v Jiráskově ulici v k.ú. Slavkov u Brna.
16. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc. 3189/36,
3190/6, 3190/1 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo
stavebníka Prof. MUDr. Miloše Táborského k provedení
přípojky kanalizace P1 až P9 na parcele 3189/36, 3190/6,
3190/1, 3189/21.
17. RM souhlasí s umístěním symbolického kamene do
dlažby chodníku před budovou Palackého nám. 77, Slavkov u Brna.
18. RM bere na vědomí informaci ve věci rozšíření kapacity MŠ Zvídálek.
19. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj
města č.16/2014.
20. RM schvaluje uzavření předložené „Smlouvy o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12091483“.
21. RM odkládá řešení stavu objektů bývalého DDM
Komenského náměstí č. p. 525 a Husova č. p. 63.
22. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5,
Fügnerova 109, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve
výši 50 Kč/m2. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je
provedení oprav bytu na vlastní náklady, přičemž tyto náklady budou následně kompenzovány v nájmu.
23. RM schvaluje přidělení bytu č. 8, Sídliště Nádražní
1193. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.
24. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor –kanceláře č. 46 o výměře 9,70 m2 ve II.
patře administrativní budovy Koláčkovo nám. 727 s paní
Květoslavou Obornou za nájemné 1000 Kč/m2/rok.
25. RM schvaluje výpověď smlouvy č. 12/2013 na pronájem kanceláře č. 216 ve II. NP v administrativní budově
Koláčkovo nám. 727, o výměře 10,70 m2, která byla uzavřena s panem Jiřím Mazáčem.
26. RM vydává Nařízení města Slavkov u Brna, kterým

vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských
osnov na období 1. 1. 2016 do 31. 12. 2025 v zařizovacím
obvodu Bučovice LHO Slavkov u Brna (602 803).
27. RM souhlasí s provedením deratizace dle předloženého harmonogramu za cenu 24 000 Kč za rok 2014.
28. RM bere na vědomí organizační zajištění Bálu princezen.
29. RM souhlasí s použitím znaku města na turistické
známce.
30. RM bere na vědomí zápis č. 2/2014 z jednání komise pro zahraniční vztahy.
31. RM schvaluje zahraniční služební cestu ve dnech
17.–22. 6. 2014 na 5. mezinárodní festival krajek do chorvatského Pagu pro Ing. Ivana Charváta za město a pro
PhDr.Vladimíru Zichovou za ZS-A a použití služebního vozidla. RM zároveň schvaluje zahraniční služební cestu ve
dnech 27.–30. 6. 2014 na ceremonii 96. výročí od uznání
Československého státu ve Francii do družebního města
Darney pro Ing. Marii Jedličkovou,Vratislava Malého,
Ing. Ladislava Jedličku a P. Mgr. Milana Vavro s použitím
služebního vozidla a schvaluje použití služebního vozidla
a úhradu pohonných hmot dobrovolným hasičům na
cestu do Darney a zpět.
32. RM doporučuje ZM vzít předložený zápis z kontrolního výboru na vědomí.
33. RM schvaluje program 15. řádného zasedání zastupitelstva města v upraveném znění.
34. RM bere na vědomí informace o darování a bezúplatných převodech majetku do vlastnictví města.
35. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh finančních prostředků ve výši 5 300 000 Kč na zajištění financování obnov vyjmenovaných místních komunikací
v roce 2014 s tím, že RM doporučuje jako prioritní k realizaci tyto ulice: Smetanova (v celé zbývající délce,
oprava pouze svrchní vrstvy s novými obrubníky), Lomená, Mánesova, Čapkova, Tylova, Pod Vinohrady, chodník před ISŠ.
36. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Rekonstrukce kamenné stěny hřiště ZŠ
Tyršova, Slavkov u Brna“ rozhoduje o vyloučení uchazeče
Mgr. Leoš Kulhánek z dalšího procesu zadávání veřejné
zakázky. RM dále rozhoduje, že nejvhodnější nabídka byla
podána společností DRAPLSTAV GROUP s.r.o., za cenu
883 301 Kč vč. 21% DPH a souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo za podmínky schválení financování akce v ZM.
37. RM ukládá KT předložit návrh nájemní smlouvy do
31. 12. 2014 na nebytové prostory sportovišť a sportbaru
ve Společenském centru Bonaparte s panem Jaroslavem
Kuchyňkou.
38. RM doporučuje ZM vyzvat investora bytového komplexu Kounicův dvůr ke snížení počtu bytů a dále k účasti
na rekonstrukci a výstavbě okolních navazujících komunikací a parkovacích stání, na které město ve střednědobém horizontu nemá dostatek vlastních finančních
prostředků z důvodu prioritní rekonstrukce komunikací
u stávající zástavby. RM současně doporučuje ZM uložit
RM dojednat se společností SKR stav, s.r.o. a na příští ZM
předložit návrh smlouvy o výstavbě a majetkovém vypořádání při rekonstrukci a výstavbě okolních navazujících
komunikací a parkovacích stání na pozemcích města.
39. RM souhlasí s umístěním stánku s občerstvením
společnosti Sport Klub Austerlitz, s.r.o., na Palackého náměstí před provozovnou Tabák č.p. 79 v rozsahu 20 m2,
kdy přesné umístění bude projednáno s pořadatelem
Mistrovství České a Slovenské republiky v silniční cyklistice.
40. RM bere na vědomí návrh TSMS na režim vstupu
návštěvníků mezinárodního turnaje v beachvolleyballe ve
dnech 13.–15. 6. na koupaliště za podmínky, že pořadatel
uhradí 20 Kč za každého návštěvníka. Způsob evidence
a související provozní podrobnosti dohodne s pořadatelem ředitel TSMS.
41. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o zápůjčce putovní výstavy Československé legie ve Francii
1914–1918 s Československou obcí legionářskou, o. s.
42. RM vyslovuje poděkování účinkujícím, MAS Za
Humnama a všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu
letošních Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů.
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Bytový fond města
Město Slavkov u Brna v současné době disponuje 250 bytovými jednotkami v 32 bytových
domech, které se z větší části vyskytují na sídlištních celcích Zlatá Hora, Nádražní a Litavská. Z celkového počtu obecních bytů jich má
61 status tzv. bytů zvláštního určení a nachází
se v domě s pečovatelskou službou na ulici
Polní. Bytový fond města je spravován odborem
bytového a tepelného hospodářství, jež je tradičně začleněn do organizační struktury městského úřadu.

Obnova alejí a zámeckého
parku ve Slavkově
Město Slavkov u Brna připravuje rozsáhlou
obnovu městských alejí a obnovu zámeckého
parku. Obnova alejí a parku je vyvolána snižující se provozní bezpečností řady stromů. Cílem
obnovy je odstranění nebezpečných, poškozených a neperspektivních dřevin, ošetření dřevin
a výsadba nových dřevin. Obnova se dotkne zámeckého parku, aleje podél zámeckého parku,
aleje k oboře, holubické aleje, aleje Československého Červeného kříže a křenovické aleje.
V současné době probíhá výběr dodavatele.
Předpokládaná doba realizace je listopad 2014
až červen 2015.
Odbor ŽP

V souvislosti s ukončením procesu deregulace nájemného a přechodem na nájemné výlučně na smluvní bázi byla radou města
schválena cenová mapa nájemného, jež nabyla
platnosti dne 1. 2. 2013. U nemovitostí, kde
došlo v průběhu let 2011–2012 k celkové revitalizaci, tzn. v lokalitách Zlatá Hora a Sídliště
Nádražní, bylo stanoveno nájemné ve výši 60
Kč/m2 podlahové plochy bytu. Pomyslným protipólem zmíněných lokalit jsou bytové objekty
na ulici Fügnerova, u nichž se s přihlédnutím
k jejich objektivnímu stavu přistoupilo k nájemnému ve výši 50 Kč/m2 . Všechny ostatní obecní
byty je možné pronajmout za 55,50 Kč/m2.
Co se týče finanční stránky, pak bylo v roce
2013 opět dosaženo výrazně kladného výsledku
hospodaření městského bytového fondu, neboť
celkové náklady činily 3 407 543 Kč a výnosy
z pronájmu dosáhly 8 151 932 Kč.
Z důvodu nezbytnosti nastolení určité koncepce investic do interiéru obecních bytů byl na
78. schůzi rady města schválen nový ceník finančních příspěvků na rekonstrukce bytových
jader a zařizovacích předmětů, jehož účelem je
udržení jistého standardu kvality bydlení uživatelů městského majetku. Pravidelně aktualizované investiční pobídky ve formě příspěvků se
dlouhodobě osvědčily a postupně, s končící životností užívaného stavebního materiálu nabývají na významu.

Aktuálně byla radou a následně zastupitelstvem města řešena otázka možnosti či spíše
nutnosti pokračování v dalších etapách prodeje
obecních bytů, a to na základě žádosti nájemců
bytového domu na Sídlišti Nádražní 1191–1193
o odkup bytů a s tím spojený převod do osobního vlastnictví. Město nyní k této věci zaujímá
zamítavé stanovisko, neboť po vynaložení nemalých finančních prostředků na revitalizaci
objektů není účelné přistoupit na jejich prodej,
zvláště pokud se na danou problematiku díváme
z hlediska profitu plynoucího z rozdílu budoucích minimálních nákladů na investice a výnosů
z pronájmu. Možnou překážku lze rovněž spatřit v míře důslednosti interpretace podmínek poskytnutí dotace za účelem zateplení nemovitosti
z programu Zelená úsporám, kdy by se nový
vlastník musel zavázat k plnění jednotlivých
kritérií uvedených ve smlouvě o poskytnutí
podpory, za které odpovídá pod hrozbou zákonných sankcí příjemce podpory, tzn. město.
Novinkou vyplývající z novely zákona o hospodaření energií, která by měla pozitivně postihnout nájemce obecních bytů, je instalace
elektronických indikátorů topných nákladů
s dálkovým odečtem. Dle stávajících předpokladů by měla dodávka a montáž tepelných indikátorů proběhnout do začátku topné sezony,
tj. v průběhu měsíců srpna a září letošního roku.
Bc. Jitka Charvátová, vedoucí odboru BTH

Ekolamp učí děti třídit odpad
Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy se děti ve školách učí odpovědnému chování vůči přírodě i sobě navzájem.
Proč je ochrana životního prostředí důležitá,
pomáhá dětem pochopit i školní recyklační
program RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si
svět, který pořádají kolektivní systémy EKOLAMP, ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN. Program, do kterého se zapojilo již více
než 3200 škol po celé České republice, vysvětluje dětem důvody, proč je třeba třídit a recyklovat odpady – vysloužilé zářivky, malá i velká
elektrozařízení, baterie i jiné druhy odpadu.
Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily děti ve školách již za první republiky, dnešní žáčci se navíc dovídají, jak šetřit
energii a přírodní zdroje, jak pečovat o krajinu
a zvířata v ní. K dětem se tak dostane nepře-

berné množství nových informací a zajímavých
poznatků. Je ale vůbec možné se v tom všem
jednoduše vyznat? Vezměme si například odpady – sbírá se vše od papíru, plastů, baterií,
zátek až po lednice a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů například ví, jak správně naložit
s nefunkční zářivkou?

Na ekologii hravě
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích
zařízení se od roku 2005 zabývá kolektivní systém EKOLAMP, který také vytvořil naučně zábavný portál EKOLAMPOV. Ve virtuálním
ekoměstečku si mohou návštěvníci vybudovat
šetrné bydlení a vyzkoušet si své znalosti z ekologie. Portál pomáhá nejen dětem pochopit, jaký
vliv má naše chování na budoucnost planety.
Obyvatelé Ekolampova plní úkoly, vzdělávají se,

sdílejí své zkušenosti, diskutují
se svými sousedy a při tom
všem se hlavně dobře baví. Zastavte se u nich na návštěvu,
nudit se nebudete.
Cílem kolektivního systému
EKOLAMP je začlenit problematiku zpětného
odběru zářivek do komplexní mozaiky ekologické
výchovy. Zářivky šetří elektrickou energii, ale jelikož obsahují rtuť, nesmějí končit v běžném
směsném odpadu. Sbírají se odděleně do speciálních sběrných nádob, které jsou umístěny ve sběrných dvorech, v obchodech s elektrem, na
městských úřadech a institucích, ale i v řadě firem.
Díky recyklaci se daří použít více než 95 % materiálu z úsporných zářivek znovu ve výrobě.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Okresní hospodářská komora vyhlašuje
soutěž Podnikatelka roku okresu Vyškov
Soutěž o Podnikatelku roku okresu
Vyškov v rámci projektu Ženy a podnikání vyhlásila Okresní hospodářská
komora Vyškov k 20. 6. 2014. Do
soutěže se mohou přihlásit podnikatelky – OSVČ do 25. 8. 2014.
Cílem soutěže a celého projektu je
podpora podnikání žen. Pro řadu nezaměstnaných, či maminek vracejících se na trh práce po rodičovské
dovolené je vlastní živnost jedna
z možností jak se uplatnit.
Soutěží chceme zviditelnit úspěšné
podnikatelky jako vzor pro ostatní.
Každá podnikatelka začínala a povz-

budivý impuls může být prospěšný
pro nerozhodné.
Porota ze zástupců hospodářské komory, měst regionu a Úřadu práce vyhodnotí tři nejlepší.
Vyhlášení vítězek soutěže proběhne 14. 10. 2014.
Pro vítězku je připraven hmotný
dar a města regionu podpoří nejúspěšnější inzercí ve svých zpravodajích
zdarma.
Soutěž je otevřená pro všechny
podnikající ženy jako fyzické osoby.
Kritéria soutěže a přihláška je k dispozici na www.ohkvyskov.cz.
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Podpis smlouvy a delegace z Pagu

Foto: 3x R. Lánský

Návštěva delegace z Pagu a podpis partnerské smlouvy
Ve dnech konání Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů navštívila naše město početná delegace z chorvatského ostrova Pag se záměrem
nejen se zúčastnit bohatého programu, který byl
pro ně přichystán, ale zároveň se aktivně zapojit.
Jednotlivé zástupce delegace bylo možné potkat
v sobotu na náměstí u stánku, který prezentoval
produkty a propagační materiály dovezené
z Pagu, dále vidět na podiu při dopoledním vystoupení folklorní skupiny s názvem „Družina“
v chorvatských krojích nebo v předvečerních hodinách při vystoupení mužského pěveckého

sboru Klapa SOL. Hosté z Chorvatska si prohlédli památky města a některé organizace ve
Slavkově u Brna. Zastavili se také na hasičské
zbrojnici, kde zrovna v tu dobu probíhal den otevřených dveří a všichni hasiči byli obklopeni
houfem malých zvědavých dětí.
Vzhledem k rozvíjející se spolupráci s městem Pag, jejíž počátek se váže k roku 2009, proběhl v pátek na radnici v obřadní síni slavnostní
akt podpisu dohody o spolupráci a přátelství,
jemuž předcházelo memorandum partnerství
z roku 2011. Dohoda o spolupráci a přátelství

byla stvrzena za přítomnosti chorvatského honorárního konzula Ivo Nešpora podpisem starosty Ing. Ivana Charváta za město Slavkov
u Brna a podpisem starosty Željko Maržiće za
město Pag. Poté se hosté přesunuli na náměstí,
kde byli přítomni při předávání klíče od města
a hodového práva starostou města stárkům
a navštívili také výstavu krajky z Pagu, která
probíhala na zámku.
Hosté si ze Slavkova odváželi plno pěkných
zážitků a vzpomínek.
Ing. Barbara Macháčková, odbor KT

PRÁZDNINY NA NÁDVOŘÍ PANSKÉHO DOMU

Slavkovský koštýř 2014
Dovolujeme si vás pozvat na 1. ročník akce
nazvané Slavkovský koštýř. V sobotu 12. července se na nádvoří Panského domu můžete
těšit na ochutnávku vín z různých oblastí Moravy. Prezentovat své produkty budou vinařství
BONUS EVENTUS, SPIELBERG, ARTE
VINI, DUFEK, SUSKÝ nebo KOŠULIČ. Začátek akce je plánován na 14 hodin.
Během odpoledne se můžete také těšit na bohatý doprovodný hudební program. Svým vystoupením vám posezení u dobrého vína
zpříjemní Duo Kontrast – Olga Shytová a Martin Macíček jsou absolventy Rivenské konzervatoře a brněnské akordeonové třídy Mgr. Nikolaje
Petruka. Specializují se především na francouzský šanson, argentinské tango a ruskou lidovou
píseň. V jejich osobitých úpravách si však můžete vyslechnout i klasické a populární skladby.
Kromě mnoha uměleckých úspěchů v České republice jsou také držiteli prvního místa na mezinárodní akordeonové soutěži ve Vídni a druhého
místa na mezinárodní soutěži v italském Lancianu. Jejich špičková profesionální úroveň a originální repertoár jsou zárukou jedinečného
hudebního zážitku.
Vinařští romantici, to je název dalšího hudebního seskupení, které je složené z osobností
známých v současné době především z oblasti
vážné hudby a z divadelních či televizních inscenací. Jedním z hlavních postav Vinařských romantiků je herec Zdeněk Junák, kterého jste
měli možnost vidět v roli moderátora a zpěváka
na posledním Městském plesu ve Slavkově, kde
sklidil svým vystoupením velký úspěch.
Finále sobotního dne bude v rukou Strážnické
cimbálové muziky Michala Miltáka, která byla
založena v roce 1973 a již od prvopočátků si vytvářela osobitou tvář. Staví na objevném a dosud
málo hraném repertoáru lidových písní ze strážnického Dolňácka, Uherskohradišťska, Podluží,

Kopanic, Slovenska a Maďarska. V současné
době hraje v obvyklém nástrojovém obsazení –
dvoje housle, klarinet, cimbál, violový kontr
a kontrabas. Během dosavadního období existence prošla kapelou celá řada vynikajících muzikantů a zpěváků. Je také držitelem mnoha
ocenění jak z České republiky, tak ze zahraničí
(např. zlatá medaile za vynikající výkon z italské
Gorizie). Díky bohatosti repertoáru a podmanivému projevu dokáže tato muzika uspokojit i ty
nejnáročnější posluchače.
Vstupenky budou k dispozici v předprodeji
v infocentru na Palackého náměstí 1, tel.:
513 034 156, e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz nebo v den konání akce na nádvoří Panského domu. Případné dotazy směřujte na
e-mail: martin.krizka@meuslavkov.cz
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do Společenského centra Bonaparte.
MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte

Slavkovské pivní
slavnosti
Dovolujeme si vás pozvat na
první ročník slavkovských pivních slavností na nádvoří Panského domu 16. srpna 2014.
Jedná se o soutěž malých pivovarů o Slavkovský tuplák s doprovodným programem. Akce
začne v 11 hodin a potrvá až do nočních
hodin. Během celého dne bude průběžně na
pódiu probíhat vystoupení několika kapel,
z nichž bych rád upozornil na legendární
skupinu Vltava nebo slavkovské The Firearms. Vstupenky budou v předprodeji v informačním centru na Palackého náměstí 1.
Podrobnější informace vám přineseme
v červencovém vydání zpravodaje.
MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte

Tašky na třídění odpadu pro občany
Odbor životního prostředí získal od společnosti EKO-KOM, a. s., zdarma 1000 sad tašek
na ukládání tříděného odpadu v domácnosti.
Tašky jsou vyrobeny z netkané textilie, velikost

tašky: vxšxhl = 40x23x23 cm. Sada obsahuje
žlutou tašku na plasty, modrou na papír a zelenou na sklo. V horní boční části tašek je všit
suchý zip pro případné spojení tašek navzájem.
Tašky budou od 7. 7. 2014 k dispozici
ZDARMA těm občanům města Slavkov
u Brna, kteří přijdou na Technické služby města
Slavkova u Brna zaplatit poplatek za nakládání
s komunálním odpadem na druhé pololetí
2014 a dlužníci také uhradí dlužnou částku
poplatku z minulého období.
Doufáme, že tyto tašky vám zjednoduší práci
s tříděním a snadno v nich odpad odnesete na
veřejné sběrné místo. Podporujeme tak i ty,
kteří doposud třídit odmítali.
Ing. Stanislava Kubešová, odbor ŽP
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Stavba suchého poldru v trati „Rousínovsko“
V katastrálním území Slavkov u Brna proběhly v letech 2007–2011 komplexní pozemkové úpravy. V rámci těchto úprav bylo
navrženo v tzv. plánu společných zařízení i protipovodňové opatření, kterým je právě zahájená
stavba suchého poldru v trati „Rousínovsko“.
Jedná se o suchou retenční průtočnou nádrž
s čelní, homogenní, hutněnou hrází k zachycení povodňových průtoků v lokalitě Rousí-

Výstavba poldru

Foto: R Lánský

novsko severně nad městem Slavkov u Brna,
pod kopcem Urban. Délka hráze 179 m, šířka
v koruně 3m, sklony svahů 1:3,7 návodní
strana, 1:2,2 vzdušná strana. Těleso hráze zavázáno zemním zámkem šířky 3 m o hloubce
1,2 m pod úrovní stávajícího terénu. Návodní
líc hráze s ochrannou vrstvou štěrkopísku
tloušťky 400 mm a celá hráz ohumusována
v tlošťce 200 mm. Průsakové vody na vzdušné
straně odváděny patním drénem z PVC DN
200 se štěrkopískovým obsypem, vyústěný do
odpadního koryta. Výpustný objekt a bezpečnostní přeliv tvořen jedním železobetonovým
objektem s kruhovým vtokovým otvorem osazeným česlemi, v čelní straně. Bezpečnostní
šachtový přeliv a odpadní štola DN 1200 mm
se zavazovacím žebrem v ose hráze a vyústěním pod hrází. Odvedení odtékajících vod otevřeným příkopem.
Cílem stavby je zachycení vznikající povodňových průtoků v dané lokalitě a redukce po-

vodňové vlny na velikost umožňující bezpečné
odvedení vod z lokality.
Investorem stavby je Státní pozemkový
úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov. Stavba je realizována na pozemcích Města Slavkov u Brna.
Stavba byla povolena rozhodnutím odboru
životního prostředí Městského úřadu Slavkov
u Brna dne 23. 3. 2012, č. j. ŽP/1655-12/571202/Horn.
Stavba bude realizována v termínu od května
(28. 4.) 2014 do listopadu 2014 na základě
smlouvy o dílo firmou Rovina a. s., Hulín
(Kroměřížská 134, IČ: 64503510). Cena díla je
5 316 784 Kč včetně DPH.
Stavba bude financována v rámci 17. kola
Programu rozvoje venkova z finančních zdrojů
Evropské
unie
(reg.
č.
projektu
12/017/1140d/564/001825).
JUDr. Alena Sedláková,
tisková mluvčí pozemkového úřadu

Konstruktér, či potápěč?
V posledních květnových dnech naše město
opět ožilo tvořivým ruchem. Přípravy na Svatourbanské hody a Dny Slavkova se samozřejmě
dotkly i naší drobotiny ve školce. Děti se na
všechny akce velmi těšily a také se cíleněji učily
poznávat své město a tradice s ním spojené.
Velmi jsme proto uvítali pozvání na výstavu stavebnice Merkur a výtvarnou výstavu ZUŠ F.
France nazvanou „Pod hladinou“. Od rána jsme
se těšili na prostory zámku, kde mají děti pocit,
že jsou zámečtí páni. A což teprve, když jsme
uviděli velké ruské kolo, vláčky, letadla, zvířata
(zvl. velkého krokodýla) a jiné stavby z Merkuru. Holky i kluci byli nadšeni.
Nejvíce je však zaujala možnost zahrát si na
konstruktéry a vyzkoušet si, jak se ze stavebnice
staví. Děti se ihned chopily šroubováčků a z při-

pravených dílků Merkuru vytvářely, dle své fantazie, něco zajímavého. Čas plynul, ale děti jako
by jej nevnímaly, nemohly se od stavebnice odtrhnout. V dnešní době Lega, Chevy a jiných stavebnic je Merkur trochu opomíjen. Věříme, že
tato výstava zcela určitě přispěla k jeho návratu.
Po hře na konstruktéry jsme sešli do zámeckého podzemí a děti se ocitly v podmořském
světě. Všichni se rázem proměnili v potápěče,
kteří proplouvali mezi korály, rybami, chobotnicemi, medúzami a jinými mořskými tvory. Našli
jsme dokonce i pirátský poklad. Děti s radostí
pobíhaly a nestačily se divit vší té nádheře, kterou mohly vidět pouze Pod hladinou.
Jménem dětí chceme poděkovat za nezapomenutelné zážitky, které se vryly do našich
srdcí.

Na závěr bychom vás chtěli přesvědčit o tom,
že ani našim malým Slavkovákům není jejich
město lhostejné. Proto uvádíme některé názory
a nápady dětí na zvelebení Slavkova.
Dětem se velmi líbí zámek se zámeckou zahradou, napoleonské slavnosti s ohňostrojem,
náměstí s pěknými domy, kopec Urban s kostelíkem, policejní stanice, hasičská zbrojnice a stadion. Děti by rády uvítaly krytý bazén, kolotoče
a atrakce po celý rok, velkou hračkárnu s Legem,
zoologickou zahradu, McDonald’s, v oboře létající víly a po celém Slavkově hodně kocourů Garfieldů. Navíc se obrací přímo na p. starostu
s návrhem, zda by nemohl zařídit pětidenní víkend. Tak, pane starosto, co s tím uděláte?
Za MŠ Zvídálek a třídu Včeliček p. učitelky
Elena Knotková a Zuzana Winterová

Z pohádky do pohádky

Foto: 2x archiv DDM

Z pohádky do pohádky
Tak se jmenovala akce pro rodiče s dětmi,
kterou připravil Dům dětí a mládeže ve spolupráci se slavkovským Junákem a VZP ČR na
sobotní dopoledne 31. května v rámci oslav
Dnů Slavkova.
Za krásného slunného počasí se na 200 dětí
se svými rodiči vydalo na procházku Zámeckým parkem, kdy se rodiče vrátili do dětských
let a spolu se svými ratolestmi si zopakovali
známé pohádkové postavy.

Stali se na chvíli Červenou karkulkou při sbírání jahůdek do košíčku, princeznou na bále při
navlékání korálů, Šípkovou Růženkou při poznávání kytiček z její zahrádky či Rumcajsem
a Mankou při třídění bot, nebo Bílou paní, kdy
chodili po hradní zdi.
U Sněhurky si rodiče společně s dětmi zopakovali jména trpaslíků a vybrali jim správnou
postýlku, s Čarodějem si procvičili paměť,
u Vodníka nachytali rybičky a nakonec navští-

vili Perníkovou chaloupku, kde se učili létat na
koštěti. Na každém pohádkovém stanovišti dostaly děti za splněný úkol razítko na papírový
domeček, který si před startem vybarvily. V cíli
na ně čekaly sladké odměny a drobné dárky.
Doufáme, že si všichni příjemně užili krásnou sobotu a těšíme se na Vás po prázdninách
při výběru zájmového kroužku z naší pestré nabídky pro školní rok 2014/2015.
Kolektiv DDM
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Foto: 2x archiv ZUŠ

Závěrečné vystoupení ZUŠ Františka France
Každý rok v květnu nastává den D pro
všechna děvčátka a něco málo chlapců, kteří
navštěvují ZUŠ Františka France – obor taneční. Letos se závěrečné vystoupení uskutečnilo v pátek 23. května v 16.30 hodin.
Některé „tanečnice“ nemohly dospat a ve
vyučování byly tak nějak mimo. Pro ně je to
velký den, kdy předvedou maminkám, tatínkům, prarodičům a všem milovníkům tance co
se za celý rok naučily. Zda se zlepšily, vypilovaly techniku tance na špičkách a hlavně jestli
pochopily, že tanec aby vypadal lehce – jako
pírko, občas bolí.
Již hodinu před začátkem vystoupení bylo
vidět spoustu děvčátek, ale i pár chlapců s nažehlenými kostýmy a maminek, jenž hlavně
tem mladším pomáhaly nejen s účesy, ale
hlavně aby se na něco nezapomnělo (sponky,
gumičky, piškoty a špičky – baletní obuv,
stužky) – prostě vše co k tomu patří.
V 16.30 vyšla na pódium oblíbená moderátorka Monika Brindzáková a s profesionalitou
sobě vlastní všechny přítomné přivítala a ohlásila první číslo. Arabský tanec z baletu Louskáček žákyň 6. a 7. ročníku. Začal proud
tance, půvabu a ladnosti. Po klasickém tanci se
rozběhla vystoupení těch nejmladších jako

Letní filmový festival
Vážení příznivci filmu a zábavy, v předstihu si Vás dovolujeme pozvat na srpnový
Letní filmový festival Slavkov, který proběhne ve dnech 2. až 10. srpna. V průběhu
devíti večerů (začátky projekcí budou ve 21
hodin) budete mít možnost zhlédnout níže
uvedené filmy:
2. 8. sobota – MADAGASKAR 3
3. 8. neděle – ŠMOULOVÉ 2
4. 8. pondělí – BABOVŘESKY
5. 8. úterý – LÁSKY ČAS
6. 8. středa – NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
7. 8. čtvrtek – PŘÍBĚH KMOTRA
8. 8. pátek – RIVALOVÉ
9. 8. sobota – REVIVAL
10. 8. neděle – LEGENDÁRNÍ PARTA
Podrobnější informace budou uvedeny
v příštím vydání Zpravodaje a na obvyklých
místech (webových stránkách, plakátech
apod.).
Těšíme se vaši návštěvu.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Pampeliška, Pohybová etuda, Veselý taneček a
v neposlední řadě vystoupení Dva sysli, kdy
autorem skladby je pan učitel A. Vodička. Dále
jsme mohli s obdivem sledovat velmi zajímavé
vystoupení s názvem Pavouci žákyň 3. ročníku, V jeskyni krále hor 6. a 7. ročníku i Ohňový tanec v podání dívek 4. a 5. ročníku.
Myslím, že tato čísla na všechny zapůsobila
a zanechala mnoho emocí. Po té si celý sál zanotoval s lidovými písničkami žákyň 2. ročníku pod názvem Skákal pes. V neposlední
řadě mě velmi okouzlila a oslovila – jako vždy,
osvědčená klasika na špičkách v čísle Fantastická symfonie – Un Ball v podání žákyň 6. a
7. ročníku a Klasická variace žákyň 5. ročníku.
I Vzpomínka na Plzeň od B. Smetany žákyň
4. ročníku. Chtěla bych podotknout, že
všechny děti obdivuji, protože předvést maximální výkon a překonat trému, která se dříve
či později dostaví, není nic snadného.
A na konec tanečního odpoledne zatančili
úžasnou skladbu C. Esmeralda That Man žáci
druhého stupně, čímž důstojně ukončili závěrečné vystoupení. Odměnou byl velký potlesk,
který provázel celé odpoledne.
Těžko se mi hodnotí, které vystoupení bylo
nejlepší. Sto lidí – sto názorů.

Nad všemi výkony dohlížela ostřížím zrakem paní učitelka Lenka Krahulová, která jako
každoročně všem tanečním číslům vtiskla svou
choreografii. Nevím, jestli někdo dostatečně
ocení, co všechno to paní učitelku stojí, zvládnout těch 130 dětí v devatenácti tanečních číslech trvajících cca hodinu a půl - děkujeme.
Co říci na závěr? Až na malé drobnosti se
všechna vystoupení povedla a maminkám a babičkám připadaly ty jejich „baletky“ nejúžasnější na celém světě. A tak opět za rok zase
někdy v květnu na shledanou.
Nemohu se nezmínit o kulatém výročí, jež
oslavila paní učitelka Lenka Krahulová.
Nevím, jak dostatečně poděkovat někomu,
který velkou část svého života zasvětil tanečnímu oddělení ZUŠ ve Slavkově. Přišla jako
mladinká absolventka taneční konzervatoře
v Brně a nastoupila do „zajetého vlaku“ tanečního oboru. Avšak okamžitě pevnou rukou nastolila tvrdý řád a začala budovat taneční
oddělení dle svých představ a pochopitelně
možností dětí. Některé se vytančily až do pozice primabaleriny, jiné dotančily, ale ve všech
zůstala láska ke klasickému tanci a pohybu.
Martina Čamlíková,
bývalá žákyně a současná maminka

Bál princezen v zámeckém parku
Oblíbený princeznovský bál se po dvou letech vrací zpět na Zámek Slavkov – Austerlitz!
Zveme proto všechny malé i velké prince
a princezny v sobotu 12. července do zámeckého parku, kde na ně čeká bohatý doprovodný
program. V čase od 10 do 16. hodin jsou pro
návštěvníky připraveny souboje udatných rytířů, jezdecká balada na koních, ukázka břišních tanců, koncert pro děti anebo zámecká
diskotéka. Jedním ze stěžejních bodů programu
bude pokus o rekord, zápis do Guinessovy
knihy rekordů, v bálovém tanci všech přítomných princů a princezen. Děti navíc budou
moci během dne plnit řadu pohádkových úkolů,
za které dostanou pěkné dárky.
Zámek Slavkov – Austerlitz si pro tento den
připravil úspěšné pohádkové prohlídky
zámku, kdy bude v zámeckých prostorách
předvedena jedna z nejoblíbenějších pohádek,
Popelka. Doporučujeme si je předem rezervovat na tel. 544 227 548, nebo e-mail: hanouskova@zamek-slavkov.cz. Vstup na akci je
zdarma.
Ing. Jana Slouková, ZS-A
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Nová expozice „Austerlitz – malé město velkých dějin“ otevřena
Na zámku Slavkov – Austerlitz byla minulý
týden otevřena nová expozice „Austerlitz –
malé město velkých dějin“. Expozice využívá
prostory rekonstruovaného objektu bývalých
zámeckých koníren.
Expozice „Austerlitz – malé město velkých
dějin“ svoji pozornost zaměřuje především na
bitvu u Slavkova, která město Slavkov u Brna
proslavila. Krvavé střetnutí, které se odehrálo
2. prosince roku 1805, vyústilo v drtivé vítězství francouzské armády v čele s císařem Napoleonem Bonapartem, jenž díky svému
taktickému géniu dokázal porazit početnějšího

soupeře v podobě spojenců Rakouska a Ruska.
Výstava nabídne široké spektrum možností
kulturního vyžití. Návštěvník si prohlédne originální exponáty z dob napoleonských válek
(zbraně, zbroj, vojenské vybavení), bude si
moci osahat a vyzkoušet repliky v podobě
pušek, šavlí, ale třeba si nasadit i vojenský klobouk. Krom exponátů jsou ke zhlédnutí také
působivá videa, která návštěvníkovi přiblíží
dobu a tematiku napoleonských válek.
Expozice „Austerlitz – malé město velkých
dějin“, jak již název naznačuje, svůj pohled obrací především k bitvě v kontextu samotného

Výstava stavebnice Merkur

Hana Partyková, ZS-A

Foto: archiv ZS-A

Divadelní přestavení na nádvoří
zámku Scapinova šibalství
V letošním roce se opět diváci mohou těšit
na závěr prázdnin, kdy si Zámek Slavkov –

Scapinova šibalství

Foto: archiv

Zámek Slavkov – Austerlitz

Folklor na zámku

Výstava stavebnice MERKUR
Srdečně zveme všechny, kteří ještě neměli
možnost navštívit krásnou výstavu věnovanou
legendární stavebnici MERKUR, na zámek.
Výstava bude k vidění pouze do poloviny
prázdnin do 30. července souběžně s provozem
zámku.
Pro malé i velké konstruktéry je zde připravena dílna, ve které si všichni mohou sestavit
svůj model a strávit tak příjemné chvíle se
svými dětmi ve společnosti této oblíbené nestárnoucí stavebnice.

města. Jsou zde tedy i exponáty z bývalého historického muzea a upomínka na Napoleonské hry
ze 30. let dvacátého století. Výstava akcentuje roli
Slavkova u Brna v „napoleonské“ historii. V budoucnu se výstava částečně obmění a svůj pohled
obrátí výrazněji také k rodu Kouniců a významným dějinným momentům Slavkova – to vše
vždy v kontextu bitvy u Slavkova, tedy události,
která město Slavkov – Austerlitz formovala.
Výstava „Austerlitz – malé město velkých
dějin“, bude otevřena celoročně a je vhodná pro
malé i velké, především pro širokou veřejnost.

Austerlitz připravil opět krásné divadelního
představení v podání herců činohry Národního
divadla Brno – Scapinova šibalství.
Tentokrát publiku pod letní oblohou nabídneme slavnou Molièrovu komedii o dvou urozených mladících, kteří za pomoci prohnaného
sluhy Scapina vytrestají své lakomé otce.
Divadelní představení se bude konat na zámeckém nádvoří v sobotu 30. srpna od 20
hodin. Vstupenky bude možné zakoupit v předprodeji v Informačním centru ve Slavkově od
20. června 2014 za zvýhodněnou cenu 320 Kč
a 220 Kč. Na místě potom budou vstupenky stát
420 a 320 Kč.
Kontakt: infocentrum@zamek-slavkov.cz,
tel.: 513 034 156.
Všichni jste srdečně zváni!
Hana Partyková, ZS-A

První červencová neděle tohoto roku bude na
slavkovském zámku věnována folkloru. Soutěžní festival folklorních souborů Dambořice
obsahuje bohatý program a představí vystoupení folklorních souborů z celé Evropy. Dvě
z vystoupení se výjimečně odehrají také na
zámku Slavkov – Austerlitz. Dne 6. července
v 15 hodin se přijďte podívat na vystoupení
folklorních souborů Ekonóm (Slovensko) a Gergyovden – Radnevo (Bulharsko), které představí
své umění na nádvoří zámku. Soubory jistě
ocení početné publikum, proto vás rádi na nádvoří zámku uvidíme. Vstup zdarma.
ZS-A

Turnaj v pétanque
V sobotu 26. července se v areálu zámeckého
parku bude konat další ročník mezinárodního
turnaje v pétanque Grand Prix d’Austerlitz
2014. Pořadatelem je jako každý rok PC Austerlitz 1805. Jako každý rok očekáváme účast nejen
z České republiky, ale i zahraniční. Poslední červencovou sobotu se turnaj stal již tradicí a příjemným zpestřením pro návštěvníky zámecké
zahrady.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Dovolená v Městské knihovně
Dovolujeme si upozornit vážené čtenáře
a návštěvníky Městské knihovny ve Slavkově
u Brna na to, že z důvodů čerpání dovolené
bude ve dnech 4.–16. srpna uzavřena.
Výpůjční lhůta zapůjčených knih z předchozího období bude adekvátně prodloužena. Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Dietrich Klinge – výstava soch na nádvoří zámku
Dietrich Klinge je jméno, které
není uměleckému světu neznámé.
Německý sochař, jehož díla plní
galerie a výstavní síně celé západní Evropy, bude vystavovat svá
díla na nádvoří zámku Slavkov –
Austerlitz mezi dny 13. 7.–30. 9.
2014. Jeho rozměrné figurální
skulptury v letních měsících zaplní nádvoří zámku a tematicky jej
vhodně doplní. Vznikne tak působivá paralela mezi barokním
a současným uměním, která naši
dobu sblíží s dobami dávno minu-

Klingova socha

lými a návštěvníkům zámku tak
nabídne další z mnoha pohledů na
historii a kulturu tohoto místa.
Pro zámek Slavkov – Austerlitz
je tato výstava, uspořádaná ve spolupráci s Mnichovskou galerií
Terminus, unikátní především z hlediska vystavení soch v exteriérech
zámku. V impozantních prostorách
zámeckého nádvoří by sochy
v pouze životní velikosti zanikly.
Rozměrná díla Dietricha Klingeho
se však v prostoru neztratí, naopak
vyniknou a dotvoří jej.

Jedním z moderních trendů dneška je oživování veřejného prostoru pomocí soch či uměleckých instalací. Sochy jsou instalovány do
ulic měst či do historických objektů, ukazují
lidem prostor ve zcela jiném světla a nutí k zamyšlení. Slavkovský zámek se touto výstavou
přibližuje právě těmto moderním trendům.
Vernisáž se uskuteční dne 13. července
v 15 hodin, výstava však bude nainstalována
a ke zhlédnutí již od začátku července.
Výstava soch na nádvoří bude samozřejmě
volně přístupná, a my budeme rádi, pokud si ji
například při procházce do zámeckého parku
přijdete prohlédnout.
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Koncert Petra Nouzovského a Gerárda Wysse v Historickém sále zámku
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Foto: V. Tršo

Koncert na zámku v rámci hudebního festivalu Concentus Moraviae
Ve čtvrtek 12. června od 19.30 hodin zavítal
do Historického sálu slavkovského zámku sólista Pražského Jara violoncellista Petr Nouzovský a světově uznávaný klavírista Gerárd Wyss.

Petr Nouzovský

Foto: V. Tršo

Petr Nouzovský a Gerárd Wyss

Foto: V. Tršo
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Poděkování průvodcům
Tak jako každá historická památka, která je
přístupná veřejnosti, i Zámek Slavkov – Austerlitz by se neobešel bez kvalitních průvodců, jež
svým přímým kontaktem s návštěvníky představují a reprezentují naši organizaci navenek.
Práce průvodce není lehká, návštěvníků je
mnoho, dotazy se velmi často opakují, návštěvníci během prohlídky často vyrušují, nesoustředí se, či se soustředí příliš mnoho a snaží se
za každou cenu průvodce na něčem „nachytat“.
Český návštěvník bývá často nespokojený, za
málo peněz, v ideálním případě zadarmo, vyžaduje maximální služby a záleží hlavně na průvodci, jak se s některými situacemi vypořádá.
Nestává se tedy příliš často, že by někdo po
uskutečněném výletě zasedl k počítači a napsal
děkovný dopis, ve kterém by vyjádřil jak moc
se mu prohlídka líbila. Proto jsem si dovolila do
tohoto čísla zpravodaje přidat dvě takováto poděkování, která nám dorazila v poslední době.
I když se jmenovitě týkají dvou průvodců, ráda
bych na tomto místě poděkovala všem našim
průvodcům, jež vedle svých průvodcovských
povinností velmi často vypomáhají na akcích
nejrůznějšího charakteru, svůj volný čas tráví
přípravami na stále oblíbenější kostýmované
prohlídky, a tím napomáhají k dalšímu šíření
dobrého jména našeho zámku a jeho aktivit.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Čtvrtek 22. 5. 2014, info@zamek-slavkov.cz
Vážení! Dne 21. 5. 2014 jsme se zúčastnili
zájezdu do Slavkova včetně prohlídky zámku
s výkladem o bojích v roce 1805. Seznámili
jsme se s dějem událostí a průběhem bojů války
tří císařů v roce 1805 na všech třech stěžejních
místech, která se k nim vztahují – Žuráň, Santon, Mohyla míru, následně jsme si
prohlédli zámek ve Slavkově.
Perfektní výklad pana Procházky, prokládaný
vtipnými postřehy, si získal plnou pozornost
všech zúčastněných. Jsme všichni senioři se
zdravotním postižením. NIKDO však nežehral
na únavu, či bolest a se zájmem jsme sledovali
výklad průvodce, kterého zjevně jeho práce těší
a komunikace i se staršími osobami mu nedělá
potíže. Prosím, vyřiďte panu Procházkovi naše
srdečné díky za jeho přirozené a milé chování
a za způsob, jakým své znalosti předkládá posluchačům. Díky jemu jsme prožili jednu z nejpěknějších „exkurzí“ do historie.
Přejeme jemu i všem ostatním hodně příjemných návštěvníků a kvalitní zdroje financí na
údržbu překrásného dědictví našich předků.
Ještě jednou děkujeme! Se srdečným pozdravem všemi 44 účastníky zájezdu – členů Svazu
postižených civilizačními chorobami v Ostravě

KINO JAS SLAVKOV
Provozovatel

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

2. 7 středa 19.30 hod.

47 RÓNINŮ

5. 7. sobota 19.30 hod.

HANY

6. 7. neděle 16.30 hod.

HURÁ DO AFRIKY

9. 7. středa 19.30 hod.

LÍBÁNKY

12. 7. sobota 19.30 hod.
13. 7. neděle 19.30 hod.

PhDr. Jaromír Hanák – historik,
Löw-Beerova vila, Muzeum Brněnska

âERVENEC 2014
Podrobn˘ program kina na:

www.veslavkove.cz

119 minut
Rónin je samuraj, který ztratil svého pána a tím i svou čest a jeho postavení na společenském žebříčku středověkého
Japonska tomu odpovídá. Ještě mnohem níž však stojí lidé smíšené rasy, mezi něž patří i nalezenec Kai zčásti Brit,
zčásti Japonec. Díky svým schopnostem je vzat na milost skupinou bývalých samurajů, jejichž pán se stal obětí
spiknutí, které připravili Lord Kira a čarodějka Mízuki. Róninové chtějí Lorda Kiru porazit, jenže trumfy nejsou na jejich
straně. Režie: C. Rinsch. Hrají: K. Reeves, H. Sanada, R. Kukuči, T. Igawa a d. Žánr: Dobrodružný/Akční/Drama. Film USA.
Vstupné: 75 Kč
Mládeži přístupný

90 minut
Jiří, živící se prodejem drog, slečna jež se nedokáže rozejít s dlouholetým partnerem, básník žijící ve své romantické
iluzi, starostlivé matky a snaživí otcové. Jejich osudy se vzájemně proplétají, ale každý si přitom uchovává svůj vlastní
svět, dokud jej nenaruší násilná pouliční vzpoura. Režie: Michal Samir. Hrají: Petr Buchta, Kateřina Pechová, Petr
Besta, Petr Janiš, Ondřej Malý, Jiří Kocman a další. Žánr: Drama/Komedie.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 15 let

93 minut
Afrika je pro divoká zvířata prostě ráj na Zemi. Surikata Billy je bezstarostný snílek s hlavou v oblacích. Spolu
s vegetariánským lvem Sokratem rádi lelkují a dělají si legraci z ostatních zvířat. Ale Afrika čeká nové hosty
a bezstarostné časy se mění. Do vysněného světa najednou míří spousta nespokojených zvířátek, která touží po
lepším životě. Africkou deltu Okavango čekají velké změny. Repríza animovaného filmu.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný
98 minut
Líbánky se odehrávají v čase dvou dnů svatební oslavy. Nevěsta a ženich – Tereza (Anna Geislerová) a Radim
(Stanislav Majer) tvoří půvabný pár, navzdory tomu, že oba již prošli manželskou zkušeností a odnesli si z ní své
šrámy. Jsou však odhodláni zkusit to znovu. A zdá se, že svatební oslavy budou skutečně nejkrásnějším začátkem
společného života. Dále hrají: Kristýna Nováková – Fuitová, Jiří Černý, Jiří Šesták, David Máj, Lenka Šilhánová,
Michaela Flenerová. Repríza.
Vstupné: 75 Kč
Mládeži přístupný

PHILOMENA

98 minut
Pozoruhodná cesta dvou velice odlišných lidí za tajemstvím, které bylo skryté půl století. Martin Sixmith (Steve
Coogan) je bývalý zahraniční korespondent BBC, který přišel o práci. Do rukou se mu dostává příběh, který by mohl
být jeho životní reportáží. Jeho klientkou se stává sedmdesátiletá svérázná irská dáma Philomena Lee (Judi Dench).
V 50 letech jako náctiletá otěhotněla a porodila syna Anthonyho. Aby ho mohla vídat alespoň hodinu denně, žila
a pracovala v klášteře pro „padlé ženy.“ Režie: Stephen Frears. Dále hrají: Hugh O’Brien, Charles Edwards, Michelle
Fairley, Wunmi Mosaku. Žánr: Drama. Velmi dobré hodnocení na CSFD.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 12 let

90 minut
16. 7. v zám. parku po setmění DETEKTIV DOWN
Hlavní hrdina Robert Bogerud, (Svein Andre Hofso) provozuje detektivní kancelář, ale zatím se nikdy nedostal
k žádnému skutečnému případu. Všichni jeho potenciální zákazníci vždy zmizí v okamžiku, kdy Robert sundá svůj
detektivní klobouk. Nikdo nevěří, že tento mladík, postižený Downovým syndromem, múže vůbec něčeho dosáhnout.
Nakonec se ale podaří Robertovi sehnat první případ. Režie: Bard Breien. Hrají: Ida Elise Broch, Sven Nordin, Liv
Bernhoft. Žánr: Komedie.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 12 let
19. 7. sobota 19.30 hod.

KLUB POSLEDNÍ NADĚJE

20. 7. neděle 16.30 hod.

ZAMBEZIA

23. 7. středa 19.30 hod.

POKREVNÍ POUTO

26. 7. sobota 19.30 hod.
27. 7. neděle 19.30 hod.

NĚŽNÉ VLNY

30. 7. středa 19.30 hod.

YVES SAINT LAURENT

Marcela Oškerová, předsedkyně

Pátek 30. 5. 2014, reditel@zamek-slavkov.cz
Vážený pane řediteli, dnes jsem se na chvilku
utrhl, abych se na poslední chvíli podíval na výstavu Slavkovský poklad v Historickém sále.
A dobře jsem udělal, je to moc dobře, že byly
ty listiny (mincovní poklad nevyjímaje) vystavené – a že jsem měl i já možnost je vidět. Stálo
to za to, dík za tuhle výstavu. Ocenit musím
velmi dobrý výklad mladé průvodkyně slečny
Fuzíkové, která své velmi dobré znalosti o celé
výstavě předávala návštěvníkům tím nejlepším
způsobem. Srdečně zdravím!
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117 minut
Píše se rok 1985. Elektrikář a příležitostný jezdec rodea Ron Woodroof se od lékařů dozvídá, že má AIDS a že mu
nezbývá více než 30 dnů života. Doktoři si s tehdy s novou nemocí nevědí rady a tak Ronovi dokážou poradit jediné
– pošlou jej domů umřít. Ale Ron to nevzdává. Vyráží do Mexika, ale nehledá tam drogové bosse, hledá alternativní
možnosti léčby AIDS a jeho šancí se tak stane mezinárodní černý trh s neschválenými léky. Režie: Jean Marc Vallée.
Hrají: Jared Leto, Jennifer Garner, Steve Zahn, Kevin Rankin, Juliet Reeves, Dallas Roberts. Žánr:
Drama/Životopisný/Historický. Velmi vysoké hodnocení na CSFD.
Vstupné: 80 Kč
Přístupný od 15 let

83 minut
Mladý sokol Kai se přes zákazy svého otce vydá na dobrodružnou výpravu do bájného ptačího města Zambezia, aby
se stal členem prestižní letky chránící město před útoky nepřátel. Jeho otec se ho snaží zadržet, ale je lapen podlým
ještěrem, který kuje pikle na přepadení Zambezie. Kai a jeho spřízněná duše Zoe budou muset použít všechny své
síly, aby před ním toto jedinečné místo zachránili. Repríza animovaného filmu.
Vstupné: 65 Kč
Mládeži přístupný
144 minut
Film pojednává o dvou bratrech, z nichž každý stojí na opačné straně zákona. Oba dva ale čelí organizovanému
zločinu. Režie: Giullaume Canet. Hrají: Marion Cotillard, Mila Kunis, Zoe Saldana, Clive Owen, Billy Crudup, James
Caan. Žánr: Krimi/Drama.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let
96 minut
Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek z něj chce mít závodního plavce a milující
maminka vidí v synovi talentovaného pianistu. Jenže Vojta má docela jiné priority – především rusovlasou
spolužačku Elu, která už v listopadu odjede do vysněné Paříže. Jestli Vojta rychle nepodnikne něco opravdu
zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou oponou. Píše se totiž rok 1989. Režie: Jiří Vejdělek. Hrají: L. Šteflová, N.
Halouzková, R. Cejnar, J. Maršál, T. Pauhofová, V. Matějovský, T. Medvecká, V. Dyk, J. Budař, V. Kerekes a další. Žánr:
Komedie.
Vstupné: 80 Kč
Mládeži přístupný

106 minut
Plachý, samotářský, nevyrovnaný, uzavřený. To byl jeden z nejtalentovanějších návrhářů světa módy. To byl Yves Saint
Laurent. Toto je jeho příběh. Jako sedmnáctiletý odchází do Paříže a stává se spolupracovníkem Christiana Diora. Je
považován za jednoho z nejlepších módních návrhářů své doby. Ve věku pouhých 21 let požádán, aby dohlížel nad
módním domem nedávno zesnulého Christiana Diora. Laurent se stává novým uměleckým ředitelem. Režie: Jalil
Lespert. Hrají: Pierre Niney, Charlott Lebon, Laura Smet, Nikolai Kinski, Ruben Alves a další. Žánr: Drama/Životopisný.
Vstupné: 75 Kč
Přístupný od 12 let
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Základní škola Tyršova
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Základní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Okresní kolo pěvecké soutěže

Okresní kolo ve vybíjené
V pátek 23. května se konal IV. ročník soutěže školní mládeže ve vybíjené „O putovní
pohár DSO Ždánický les a Politaví“. Pořadatelem letošního okresního kola byla ZŠ Komenského Slavkov.
Náš tým, který postoupil ze základního kola
v Šaraticích, složený ze žáků 3.–5. třídy se utkal
s družstvy ze ZŠ Komenského Slavkov, Velešovic,
Dambořic, Bučovic a Otnic. Turnaj byl až do sa-

mého konce velmi napínavý. Napětí a také povzbuzování a skandování vygradovalo ve finále, kde
o 1. místo bojovaly obě slavkovské školy.
A jak to dopadlo? Putovní pohár zůstal v ZŠ
Komenského. Naše družstvo se umístilo na
krásném 2. místě a bronz získal tým ze ZŠ Otnice. Všem dětem, které do zápasu daly
všechny své síly, děkujeme a blahopřejeme.
ml

Úspěchy v krajském kole olympiády
16. května a 22. května se ve Středisku volného času Lužánky v Brně konala krajská kola
Biologické olympiády kategorií C a D. Mezi
nejlepší biology základních škol a víceletých
gymnázií Jihomoravského kraje se probojovali
svým umístěním v okresním kole Hana Mlčochová (9. A), Veronika Klinkovská (7.A) a Ondřej Mlčoch (6.A).
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Otázky a úkoly byly náročnější než v okresním klání. Přesto všichni obstáli i na vyšší
úrovni. Nejlepší umístění vybojovala Veronika
Klinkovská – 3. místo. Hana Mlčochová skončila
sedmá a její bratr také úspěšně reprezentoval.
Upřímně všem gratulujeme a děkujeme za
pečlivou a vzornou přípravu do této soutěže.
jp

Ve čtvrtek 15. května se konalo okresní kolo
pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku v Bučovicích, kterého se zúčastnily i zpěvačky z naší
školy: Kateřina Jiráková, Růžena Tesáčková,
Denisa Zittová, Agáta Andrlová a Michaela
Bučková. Pěvecká soutěž byla rozdělena do
čtyř kategorií. V nemalé konkurenci si naše
dívky vyzpívaly dvě krásná třetí místa: Agáta
Andrlová v druhé kategorii a Michaela Bučková v kategorii třetí. Nejen oběma zpěvačkám,
ale všem zúčastněným upřímně gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy
v této pěvecké soutěži.
mk

Soutěž v sudoku a tredoku
Závěrečnou akcí ze seriálu logických soutěží
pro žáky 2. stupně bylo řešení hlavolamů – sudoku a tredoku (prostorová verze), které se uskutečnilo v pondělí 2. června. Účastníci tohoto
klání ukázali, že mají s řešením podobných úloh
velké zkušenosti a jejich výkony tomu odpovídaly. Nejrychlejšího času dosáhla Hana Kučerová z VIII.A, druhé místo obsadil Petr Otépka
z IX.A a bronz si odnesla Markéta Krejčířová
z VIII.B. Není náhodou, že všichni jmenovaní
dosahují vynikajících výsledků v matematických soutěžích v rámci okresu či kraje.
zv

Hoši stříbrní

Zájezd do Anglie

Foto: archiv školy

Poznávací zájezd do Anglie
Poslední týden v květnu někteří osmáci naší
školy společně s žáky ZŠ Komenského strávili
v Anglii. Podle pečlivě připraveného programu
cestovní kanceláře CK TOUR SPORT navštívili
místa jako Londýn, zámek Windsor, Legoland
a Nottingham.
V Londýně zhlédli turisticky nejnavštěvovanější místa, jako je katedrála sv. Pavla, pevnost
Tower, známý zvedací most přes řeku Temži Tower Bridge, Big Ben s parlamentem, Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí a London Eye.
Všem se líbila i návštěva Nottinghamu, pro-

tože městem je provázel samotný Robin Hood.
Podívali se do jeskynních obydlí, do místní synagogy a program zakončili setkáním s nejvyššími představiteli města na radnici.
Žáci si také přivezli zážitky a poznatky o tom,
jak žijí anglické rodiny, v nichž byli ubytováni.
Ochutnali tradiční anglickou kuchyni, „zaspíkovali“ se členy rodin a nakoupili typické anglické
suvenýry.
Počasí bylo celý týden typicky anglické (neustále pršelo), i přesto si žáci zájezd náležitě
užili a my jim přejeme, aby jim cestovatelské
vzpomínky zůstaly dlouho v paměti.
sf

V úterý 10. června se za téměř tropického
počasí konalo na stadionu ZŠ Letní pole ve Vyškově okresní finále Atletického trojboje družstev. Soutěž byla vypsána pro žáky 3. až 5.
ročníku základních škol. Závodu se celkem
zúčastnilo 9 chlapeckých a 8 dívčích družstev.
Soutěžilo se v běhu na 60 metrů, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Naši školu
v kategorii děvčat reprezentovaly Barbora Šujanová, Tamara Zmrzlá, Tereza Urbanová a Karolína Hornová. Dívkám se s výjimkou Báry
příliš nedařilo a obsadily 6. příčku. Družstvo
hochů ve složení Adam Janek, Samuel Vinkler,
Jan Barák a Tomáš Jochman podalo naopak
velmi vyrovnané a kvalitní výkony a obsadilo
krásné 2. místo. Jan Barák a Tomáš Jochman
se blýskli i v soutěži absolutních výkonů jednotlivých disciplín. Honza se časem 9,2 s umístil v běhu na 60 m na třetím místě a Tomáš
předvedl dokonce nejlepší výkon v hodu míčkem ze všech účastníků závodu a zaslouženě
zvítězil pokusem dlouhým 43,5 metru. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Učitelé ZŠ

Projekt Rovná záda přináší úspěchy
Optimalizace pohybového režimu školy se
zaměřením na prevenci a nápravu vadného držení těla je dlouhodobým projektem Základní
školy Tyršova ve Slavkově u Brna. Po pěti letech od zahájení projektu je možné provést
malou bilanci výsledků.
K hlavním pilířům projektu patří výuka zdravotní tělesné výchovy jako nepovinného předmětu pro žáky druhých až pátých ročníků. Dále
pak odborná spolupráce s rehabilitačním pracovištěm Lázeňského domu B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o ve Slavkově u Brna, která spočívá

především v odborném hodnocení (kineziologickém rozboru) držení těla dětí prvního stupně.
K nejčastějším nedostatkům při vstupních
vyšetřeních žáků prvních tříd patří ochablé
břišní a mezilopatkové svaly, zkrácené prsní
svaly a zkrácené svalové partie v oblasti beder
a na zadní straně nohou. Při průběžných vyšetřeních je u dětí vidět postupné zlepšování
stavu. Při výstupních vyšetřeních u žáků pátých
ročníků, především u těch, kteří po celou možnou dobu navštěvovali výuku ZTV, je znatelné
výrazné zlepšení uvedených nedostatků v dr-

žení těla. Děti si odnášejí znalosti týkající se
hlavních zásad správného držení těla a osvojené cviky vedoucí ke kompenzaci nedostatků.
Během působení projektu se podařilo také
podchytit u některých dětí vážné odchylky od
správného držení těla a včasnou odbornou terapií tak předejít vážným trvalým poruchám.
Všem dětem na prvním stupni byla v rámci
projektu nabídnuta možnost navštěvovat výuku
nepovinného předmětu zdravotní tělesné výchovy i ve školním roce 2014/ 2015.
Mgr. Hana Charvátová
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Základní škola Komenského

www.zskomslavkov.cz

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

Ukončení projektu
Dne 17. června byla naší škole schválena závěrečná monitorovací zpráva projektu s názvem
„Moderní škola“, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3394
realizovaného v rámci projektu EU peníze
školám OP VK. V průběhu realizace došlo
k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100% poskytnuté částky a vynaložené
výdaje ve výši 2 178 084 Kč jsou proto považovány poskytovatelem dotace za způsobilé.
V rámci tohoto projektu jsme pro 13 učitelů
zakoupili notebooky, kabinety vybavili multifunkčními tiskárnami, pro výuku zakoupili
fotoaparáty, videokamery, diktafony, dataprojektory, laminovačky, interaktivní eBeamy, GPS navigaci a software MS Office 2010, studijní

slovníky a antivirové programy. Kompletně jsme
vybavili počítačovou učebnu novými PC. Vše
v celkové ceně 843 tisíc Kč.
Dále jsme vybavili jazykovou učebnu „jazykovou laboratoří“, která obsahuje centrální pult obsluhy, 13 sluchátek a audiozařízení, v celkové ceně
192 tisíc. Na školní dvůr jsme zakoupili lavice se
stoly do venkovní učebny v hodnotě 40 tisíc.
Učitelé připravili 1098 vzdělávacích materiálů, rozšířili si svoje vzdělání v oblasti čtenářské
gramotnosti, využívání interaktivních a multimediálních prvků ve výuce, angličtináři a němčináři
absolvovali další studium pro výuku jazyků, dvě
kolegyně byly na dvoutýdenním kurzu v jazykové škole v anglickém Exeteru.

V průběhu projektu, který trval od 19. 10.
2011 do 19. 4. 2014 jsme nakupovali pro školu
spotřební materiál pro výuku, čímž jsme šetřili
prostředky zřizovatele.
V březnu 2014 byla v naší škole provedena kontrola z MŠMT na průběh projektu, která konstatovala, že výstupy a indikátory deklarované
v monitorovacích zprávách jsou v souladu se skutečným stavem, že při zadávání veřejných zakázek
byla dodržena pravidla pro jejich zadávání a že jsou
dodržována pravidla stanovená v právním aktu.
Děkuji učitelům za jejich přístup k realizaci
tohoto projektu, který napomohl zkvalitnit zázemí pro výuku v naší škole.
Vladimír Soukop

Poznávací zájezd do Velké Británie
Poslední týden v květnu strávilo 30 žáků naší
školy na poznávacím zájezdě do Velké Británie.
Jedním z cílů našeho zájezdu bylo seznámit se
s hlavními památkami Londýna, takže jsme
uskutečnili procházku kolem katedrály sv.
Pavla, přes Millenium Bridge, kolem Shakespearova divadla Globe a Drakeovy lodě Golden Hinde. Nevynechali jsme ani Trafalgarské
náměstí, Buckinghamský palác, Tower, Tower
Bridge, paní průvodkyně nás ale také upozor-

Vyhodnocení dotazníků
V rámci projektu „10 let v EU“ procházela
skupinka žáků mezi návštěvníky slavkovského
parku a monitorovala stav jejich vědomostí
o EU. Zde přinášíme výsledky.
Na anketu odpovědělo 70 respondentů všech
věkových skupin. Zcela správně bez chyby odpovědělo 16 dotázaných. Pět a více správně
zodpovězených otázek mělo 46 respondentů.

ňovala na moderní architekturu, jako např. na
nejvyšší evropskou budovu zvanou The Shard
(Střep).
Při projížďce na London Eye jsme měli celý
Londýn jako na dlani. Vyzkoušeli jsme také dopravu metrem a nadzemní dráhou DLR.
Další dny jsme strávili mimo hlavní město.
Navštívili jsme královnino letní sídlo Windsor,
kde jsme zhlédli i výměnu stráží. Celé odpoledne jsme si užívali na různých atrakcích Legolandu.
Naším dalším milým úkolem bylo navštívit
přátele v Nottinghamu a oplatit jim tak jejich
návštěvu z roku 2012. Setkání v synagoze se
nadmíru vydařilo. Pro žáky bylo připraveno povídání o tom, jak se vlastně naše slavkovská
tóra do Nottinghamu dostala, dále pohoštění
a zábavný program, na kterém se podílela jak

V sobotu 10. května se v Praze zúčastnily
děti z našeho kroužku Glitter Stars mistrovství
ČR. Zde patřily mezi nejlepší týmy (přivezly
celkem 10 zlatých a 2 bronzové medaile) a nominovaly se tak na ME do německého Bonnu,
které se koná právě v těchto dnech 28. až 29.
června. Velmi pilně trénovaly a tak věříme, že
budou patřit k tomu nejlepšímu, co bude možné
na tomto mistrovství spatřit.
Na náklady spojené s reprezentací v Bonnu
přispělo město částkou 150 000 Kč, za což děkujeme.
Vladimír Soukop

Lenka Záleská

Vyhodnocení jednotlivých otázek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Glitter Stars na ME

anglická, tak česká strana. Závěrečná diskotéka
byla zlatým hřebem večera.
Druhý den nás ještě čekala návštěva nottinghamských jeskyní, prohlídka města pod vedením Robina Hooda a přijetí u nottinghamského
šerifa (v současné době to je šerifka).
Byli jsme velmi rádi, že se splnil i poslední
cíl vzdělávacího zájezdu – procvičit si anglický
jazyk v reálných situacích. Takže naši žáci
běžně nakupovali, domlouvali se v rodinách, ve
kterých byli ubytovaní, chválili si, že dobře rozuměli při výkladu v synagoze, dokonce se nebáli vyzvat anglické přátele k tanci či požádat
paní šerifku o společnou fotografii.
Myslím, že jsme si všichni zájezd užili a nerozházelo nás ani typické anglické počasí,
neboť jsme deštníky téměř neschovávali.

Otázka
Správně
Kolik členských států má Evropská unie?
47
Kolik Evropská unie zahrnuje obyvatel?
37
Kolik Evropská vlajka zobrazuje zlatý hvězd na modrém pozadí?
53
Kde sídlí Evropský parlament?
66
V kolika zemích se platí eurem?
38
Jakou nejvyšší hodnotu mají bankovky euro?
57
Za co v roce 2012 získala EU Nobelovu cenu?
46
Z jaké skladby je převzata melodie evropské hymny?
57
Jak zní motto EU?
53
Která země byla přijata do EU jako poslední?
48

%
67
52
75
94
54
81
66
81
75
68

Správné odpovědi:
1 (28), 2 (500 mil.), 3 (12), 4 (Brusel), 5 (18), 6 (500 ), 7 (za mír), 8 (Devátá symfonie Ludwiga van Beethovena), 9 (jednotná v rozmanitosti), 10 (Chorvatsko)

O putovní pohár
V letošním roce jsme obhájili první
místo ve čtvrtém ročníku soutěže ve
vybíjené „O putovní pohár Ždánického
lesa a Politaví“. Naši žáci ze třetího až
pátého ročníku se účastnili finálového
klání s žáky z Dambořic, Velešovic,
Bučovic, Otnic a s žáky ZŠ Tyršova
Slavkov. Na úvodním nástupu přivítal
všechny soutěžící předseda sdružení

a starosta Bošovic Jaroslav Šimandl.
Pak už se naplno rozjely finálová utkání
v hale ZŠ Komenského. Týmy byly
letos velmi vyrovnané a získat prvenství
nebylo vůbec jednoduché. Slavnostního
předávání cen se zúčastnili starostové ze
Slavkova u Brna, Bučovic, Hodějic,
Ždánic, Dambořic a Křenovic.
Vladimír Soukop
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Projektový den v zámeckém parku

Foto: archiv školy

Projektový den „10 let v EU“
V sobotu 31. května jsme se sešli v zámeckém parku, abychom rodičům a další veřejnosti
prezentovali náš celoškolní projekt. Téma se
nám nabídlo prakticky samo. Vzhledem k tomu,
že od vstupu České republiky do EU uplynulo
9. května 10 let, rozhodli jsme se poohlédnout
po našich sousedech na našem společném kontinentu. V únoru si zástupci tříd ZŠ Komenského vylosovali státy nebo soustátí, kterým se
pak v rámci přípravy projektu věnovali. Ve
středu 7. května proběhla celoškolní příprava
projektového dne, který jsme po dohodě s ve-

dením slavkovského zámku rozhodli uspořádat
při Dnech Slavkova v zámeckém parku.
Ze zámku nám na sobotu zapůjčili stánky
a v těch se hned v osm hodin ráno zabydleli zástupci členských států. A začala pilná příprava.
Ve stáncích jsme vyvěsili informace o jednotlivých státech, připravili jsme ochutnávku národních jídel včetně receptur, spustili počítače
s prezentacemi, vyzkoušeli nachystaná vystoupení. A v devět hodin to vypuklo. Celé dvě hodiny se měli žáci co ohánět, aby zvládli nápor
návštěvníků.

Žáci 1. až 3. ročníku strávili část dopoledne
ve škole se svými třídními učitelkami a rodiči,
kde pracovali ve skupinkách nad otázkami
o EU, hráli pexesa, vybarvovali vlajky a plnili
další drobné úkoly. V 10 hodin se pak přesunuli
do zámeckého parku podpořit své starší spolužáky.
Poděkování patří všem učitelům, žákům a jejich rodičům, kteří připojili ruku k dílu a napomohli tak všem společně strávit slunečné
dopoledne v rámci Dnů Slavkova u našeho společného projektu.
Vladimír Soukop

Kreslení na chodník

Foto: archiv DDM

Oslava svátku dne rodin
DDM Slavkov ve spolupráci se sociálním
odb. Města Slavkova u Brna a VZP ČR zorganizovali ve čtvrtek 22. května ve Svojsíkově parku
akci pro děti v rámci Dne rodin pod názvem

Kreslení na chodník na téma moje rodina. I když
původní termín byl pro chladné počasí o týden
odložen, tentokrát nám počasí přálo a kreslit přišlo průběžně od 13 do 16 hodin přes 40 dětí.

Všichni účastníci výtvarné soutěže dostali barevné křídy, za odměnu sladkosti, omalovánky
a poděkování patří také pracovníkům technických služeb za přípravu terénu. DDM Slavkov

Tvořivá dílnička

Foto: archiv DDM

Tvořivá dílnička v Domě dětí a mládeže
I letos se každý měsíc scházela početná skupina maminek a dětí při tvořivých dílničkách
DDM Slavkov s výtvarnicí Pavlou Martinkovou. Téma každého tvoření bylo jiné – Knoflíkování, Ptačí krmítka, Prší, prší…

Dílnička je vždy rozdělena na tři celky –
práce pouze pro děti, společné tvoření – kde je
nutná vzájemná spolupráce. Závěrečná část je
odměnou pro děti, ale i pro maminky, které si
chvilku tvoří jen tak pro radost. Letošní závě-

rečná dílnička byla námořnická, proto téměř
všichni přišli v pruhovaném tričku.
Pokud budete mít zájem, přijďte v září do
DDM Slavkov, kde budou k dispozici rozpisy termínů na školní rok 2014/2015.
DDM Slavkov

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
Akîní cena:

9.590 KÑ

Akîní cena:

Akîní cena:

11.490 KÑ

B÷žná cena: 16.690 Kí

15.290 KÑ

B÷žná cena: 12.490 Kí

B÷žná cena: 10.490 Kí

HUSQVARNA 445

HUSQVARNA 450 e-series

HUSQVARNA 545

Lehká farmáĖská pila pro všestranné využití.
 Smart Start pro snadné startování
 snadno odnímatelný vzduchový ltr
Výkon 2,1 kW – hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,9 kg –
doporuíená délka lišty 15"/38 cm.

Lehká farmáĖská pila pro všestranné použití.
 Smart Start pro snadné startování
Výkon 2,4 kW – hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 5,1 kg –
doporuíená délka lišty 15"/38 cm.

Lehká a výkonná pila.
 automatické seĖizování motoru pomocí
AutoTune™
Výkon 2,5 kW – hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,9 kg –
doporuíená délka lišty 15"/38 cm.

Akîní cena:

Akîní cena:

Akîní cena:

15.990 KÑ
B÷žná cena: 17.390 Kí

B÷žná cena: 4.650 Kí

HUSQVARNA 365 X-Torq

HUSQVARNA 550 XP®

HUSQVARNA 122C

Univerzální profesionální pila.
 kliková skĖín z magnézia
 îištøní nasávaného vzduchu Air Injection™
Výkon 3,6 kW – hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 6,4 kg –
doporuíená délka lišty 18"/45 cm.

Profesionální pila s moderním designem.
 systém AutoTune™ redukuje spotĖebu paliva
 rychlá akcelerace a vyšší rychlost Ėetøzu pro
nejlepší výkon pĖi odvøtvování
Výkon 2,8 kW – hmotnost bez lišty a ĕet÷zu 4,9 kg –
doporuíená délka lišty 15"/38 cm.

Tichý a lehký vyžínaî na trávu vhodný pro práce
kolem domu.
 Smart Start pro snadné startování
Objem válce 21,7 cm3, výkon 0,6 kW, hmotnost bez
pĕíslušenství 4,4 kg.

Akîní cena:

Akîní cena:

Akîní cena:

17.390 KÑ

B÷žná cena: 18 .99

0 Kí

4.290 KÑ

B÷žná cena: 10.790 Kí

B÷žná cena: 16.990 Kí

15.390 KÑ

14.690 KÑ

HUSQVARNA 525RX

HUSQVARNA 535RXT

HUSQVARNA 543RS

Výkonný a lehký kĖovinoĖez, s kterým si snadno
poradíte s hrubou trávou a podrostem.
Objem válce 25,4 cm3, výkon 1 kW, hmotnost bez pĕíslušenství 5,1 kg.

Univerzální kĖovinoĖez pro nároîné používání.
Jedineîná ergonomie a vysoká odolnost.
Objem válce 34,6 cm3, výkon 1,6 kW, hmotnost bez
pĕíslušenství 6,2 kg.

Výkonný kĖovinoĖez pro nároîné používání.
Objem válce 40,1 cm3, výkon 1,5 kW, hmotnost bez
pĕíslušenství 7,4 kg.

9.990 KÑ

B÷žná cena: 15.790 Kí

Akce platí
014
do 15. 7. 2

Bučovická 325
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367

KrásnÝ upravená zahrada

Ceny jsou pouze doporuêené vêetnö DPH. Copyright © 2014 Husqvarna
AB (publ).
Všechna
práva vyhrazena.
www.rumpova.cz
Prodejní
doba:
Po–Pá
8–17 h., So 8–11 h.
Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Copyright © 2014 Husqvarna AB (publ). Všechny práva vyhrazena.

VÝROBCE NÁBYTKU A INTERIÉRŮ NA ZAKÁZKU

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

tel. 603 502 371

e-mail: emiloboril@seznam.cz
provozovna: ulice ČSA 305, Slavkov u Brna

www.stolarstvi-oboril.cz

Příjem inzerce

6(5,Ï=1Ë3ģ-ý.<

do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

RMA

A
Volejte ZD

Uzávěrka pro inzerci

pátek 18. července do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz
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800 303 3
BOWEN THERAPY
NEVŠEDNÍ MASÁŽE

Čs. armády 699, Slavkov u Brna
607 551 294
KRISTÝNA STARÁ

ZÁCHRANA DAT
ze smazan˘ch i po‰kozen˘ch
karet do digitálních fotoaparátÛ

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

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

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

3ĜLMtPiPH~YČURYpSRUDGFH

www.fer-uver.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.

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

6/2014

Milan Májek a syn

Prodejní doba:

HUTNÍ MATERIÁL

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

Kosmetika

• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• profily ocelové uzavřené,
čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,
pozinkované
• betonářská ocel – roxory,
kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,
Ž

Možnost
vyzkoušení

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975
775 697 788
milanmajek@volny.cz

I
JI 10 LET S VÁM

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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

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

BroÏury,
katalogy

Roãenky,
v˘roãní
zprávy

Tiskopisy,
formuláﬁe

Kalendáﬁe
stolní
i nástûnné

Knihy
a ãasopisy

Obecní
i firemní
zpravodaje

Reklamní
plachty
a cedule

Razítka,
pozvánky

Samolepky
plastové
i papírové

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

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

Pálenice s tradicí pouÏívající klasickou technologii
oznamuje zahájení sezony 2014/2015.
Příjem přihlášek od července – Po a St 8 –16 h
Tel.: 723 744 625
E-mail: lihovarcervinka@seznam.cz
Ovocný lihovar Červinka, Bučovická 181, Slavkov u Brna

Babské hody

Babské hody

Foto: archiv stárek

V sobotu 14. června se ve Slavkově uskutečnily již po jedenácté Babské hody. Průvod
stárek se sklepníky projížděl na ozdobeném
valníku taženém traktorem městem a ve 14
hodin se dostavil před radnici. Zde stárky pře-

vzaly od zástupce města Babské právo a zatančily přihlížejícím divákům ukázky z České besedy. Závěrečný nadšený potlesk ujistil
tanečnice, že námaha při nácviku nevyšla nazmar. Od 19.30 hod. si pak užili taneční zábavu

v sále SC Bonaparte za doprovodu kapely Sebranka z Letonic. Organizátorky děkují především Městu Slavkov a všem, kteří přispěli
k úspěšné přípravě a průběhu hodů.
ženy-stárky

Místní akční skupina Za humnama podpořila místní výrobce
Příležitosti konání Dnů Slavkova a Svatourbanských hodů využila MAS Za humnama a v rámci svého partnerského
projektu Za tradicí moravského venkova
uspořádala jarmark tradičních řemesel
z území MAS Za humnama s kulturním
programem. Prostor k představení svého
umění dostal umělecký kovář z bučovických Kloboučků. Za velkého zájmu kolemjdoucích na počkání vykoval keltský nůž,
květinu a jiné předměty. Velký úspěch mezi
návštěvníky měly výrobky křenovické cukrárny, sýry, víno z Těšan nebo keramika
z Kobylnic. Z partnerské místní akční skupiny Strážnicko přijeli s ochutnávkou pá-

lenky, moštu i ukázkou svébytného slováckého ornamentu nebo panenek ze šústí.
MAS Za humnama v tomto projektu, finančně podpořeném z Programu rozvoje
venkova, pokračuje vytvořením katalogu
s přehlídkou všech tradičních řemeslníků
pracujících na jejím území. O vybraných řemeslech – košíkářství, včelařství, kovářství,
aj. se točí výuková videa pro základní školy,
pro uchování výrobních postupů a jako
možný návod dětem, které se rozhodují
o svém budoucím povolání, neboť by mělo
stále platit, že: „Řemeslo má zlaté dno.“
Hana Tomanova,
manažerka MAS Za humnama

Řemeslný jarmark

Foto: archiv
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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

Žáci předvedli slavnostní tabule
Náměstek hejtmana Roman Celý navštívil
v úterý 3. června ve Slavkově u Brna výstavu
slavnostních tabulí pro různé slavnostní příleži-

Slavnostní tabule

Foto: archiv školy

tosti, kterou připravili žáci třetího ročníku oboru
kuchař-číšník zdejší ISŠ v rámci praktické části
závěrečné zkoušky.
Další částí zkoušky byla příprava pokrmu
z vlastního menu, kterou hodnotila zkušební komise. Náměstek Celý měl také možnost se v doprovodu ředitelky Vladislavy Kulhánkové
seznámit s výukou vaření kuchařů a dílnami
automechaniků. Mohl se rovněž dozvědět
o úspěších zdejších žáků, zapojení školy v mezinárodních projektech, o studijních cestách
žáků do zahraničí organizovaných školou i o aktuálních problémech, s nimiž se škola musí vyrovnávat.
Tiskové oddělení JMK

Kdo si hraje, nezlobí
I takto by se dala pojmenovat výstava Merkur,
kterou navštívili žáci 2.A AU ISŠ ve Slavkově
u Brna. Stavebnice Merkur byla neoddělitelnou
součástí života skoro každého kluka.
Úžasné výtvory vystavené v prostorách
zámku jsou toho jasným důkazem. Co však každého návštěvníka zaujme nejvíce, je herna, ve
které si každý účastník může sám sestrojit nějaký model. Tato část se klukům líbila nejvíce.

Šroubky, matičky, kovové součástky, jemná motorika, trpělivost… I toto vše potřebuje umět
zvládnout budoucí automechanik.
Čas vyměřený na prohlídku nestačil. Nejvyšším oceněním výstavy pak byla hláška: „Paní
učitelko, toto je lepší než facebook!“
Děkujeme organizátorům i všem vystavovatelům za hezký zážitek.
Mgr. E. Zemánková, ISŠ

Projekt IQ INDUSTRY
Za účasti viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy P. Juříčka, ministra průmyslu a obchodu J.
Mládka, ministra školství, mládeže a tělovýchovy M. Chládka a ministryně práce a sociálních
věcí M. Marksové, předsedy Komise pro školství
a sport AK ČR J. Novotného se v Plzni 22. 5. konala konference zaměřená na podporu středního
technického školství, které se zúčastnili i zástupci
naší školy. Projekt, do kterého se naše škola zapojila, je zaměřen na vzdělávání učitelů odborných předmětů a podporuje těsnou spolupráci

zaměstnavatelů se školami a úřady práce, neboť
jedině tak budou mladí absolventi škol dostatečně
připraveni na osobní i profesní kariéru v globálním prostředí. Naše škola obdržela ocenění za aktivní
prosazování
programu
Sdružení
automobilového průmyslu plněním partnerské
smlouvy s firmou Auto Bayer, Slavkov u Brna.
Spolupráce s touto firmou je dlouhodobá, přínosná pro naše žáky a všem, kteří se našim žákům
na tomto smluvním pracovišti odborně věnují,
patří naše poděkování.
Kulhánková Vlad., ISŠ

Sportovní kurz žáků oboru hotelnictví
Ve dnech 19.–23. 5. byl uspořádán týdenní
sportovní kurz pro žáky hotelnictví. Hned v pondělí si pod vedením zkušeného instruktora z místního golfového klubu vyzkoušeli základy golfu.
Další den jsme odjeli na rafty a do lanového centra v Olomouci. Pro některé žáky to byl zcela
nový zážitek a tento den si budou dlouho pamatovat. Ve středu jsme obsadili kurty plážového volejbalu na místním koupališti a sehráli mezitřídní
turnaj. Následující den jsme podnikli turistický

výšlap na Jalový dvůr. Počasí bylo velmi příjemné a žáci si vycházku pěkně užili. V pátek se
pod vedením velitele MP Slavkov u Brna Petra
Smejsíka učili základům sebeobrany. Tato část
kurzu se zřejmě nejvíce líbila a opravdu se snažili
tak, jak na to my z hodin tělesné výchovy nejsme
zvyklí. Nakonec si vyzkoušeli pár nezvyklých
disciplín v Hec olympiádě. Doufáme, že se
žákům sportování líbilo a sami budou v pohybových aktivitách pokračovat.
Učitelé TV, ISŠ

Poznávací zájezd do Paříže
V termínu od 24.–28. dubna se žáci naší
školy zúčastnili poznávacího zájezdu do Francie pod dohledem Ing. L. Stránské a Mgr. I. Bokové. Po cestě jsme navštívili podvečerní
Norimberk. Před branami Francie jsme se ocitli
v brzkých ranních hodinách. Cesta byla vyčerpávající, avšak stála za to. Naše první kroky
směřovaly do překrásné zahrady Notre Dame,
Louvre. Následně jsme odcestovali do našeho
F1 hotelu, zde jsme nocovali dvě noci. Následující den jsme navštívili dle nás jednu z nejkrásnějších částí Francie – Versailles, kde nás

doslova ohromily obrovské, přenádherné zahrady s tančícími fontánami. Také jsme si zde
prošli zámek, který byl plný historických
maleb. Po zhlédnutí Versailles jsme se přesunuli do moderní čtvrti La Defense, kde bylo
možné levně a kvalitně nakoupit výtečné sýry
a francouzská vína. Také jsme navštívili uměleckou čtvrť Monmartre (Moulin Rouge, Pigalle, náměstí malířů, basiliku Sacré Couer).
Náš večerní program zahrnovala úchvatná projížďka lodí po řece Seině, která nám dala možnost vidět Paříž v nočním světle. Poslední den

Předávání vysvědčení

Foto: archiv školy

Slavnostní předávání
maturitních vysvědčení
Dne 30. května 2014 proběhlo slavnostní
předávání maturitních vysvědčení v Historickém sálu slavkovského zámku za účasti tajemníka MÚ Mgr. Bohuslava Fialy a předsedy
Školské rady při ISŠ Michala Boudného. Maturitní vysvědčení po složení maturitní zkoušky
získali absolventkya absolventi oboru hotelnictví a podnikání. Všem „našim žákyním
a žákům“ srdečně blahopřejeme a přejeme
hodně úspěchů v jejich dalším životě.
Kulhánková Vlad.

Divadlo a my
Dne 28. 5. se žáci 2.B AUTR zúčastnili v Mahenově divadle v Brně představení Veselé paničky windsorské, kterou napsal William
Shakespeare. Divadelní hra se nám velice líbila.
Děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit představení, a také tímto poděkovat Mgr. Hirtovi
a Mgr. Zemánkové, kteří tuto akci zorganizovali
a budeme moc rádi, pokud se uskuteční i další
takové příležitosti.
D. Valehrach, ISŠ

Poděkování
Vedení ISŠ a žáci 3. ročníků oboru hotelnictví
děkují veliteli MP Slavkov u Brna Petru Smejsíkovi, který naše žáky v rámci sportovního
kurzu seznámil se základy sebeobrany. Po teoretické části následoval nácvik základních chvatů.
Žáci ochotně plnili pokyny a tato aktivita je
velmi zaujala. Rádi bychom v této spolupráci
pokračovali i nadále.
Kulhánková Vlad.

Zájezd do Paříže

Foto: archiv školy

jsme završili návštěvou největší dominanty Paříže – Eiffelovou věží, navštívili jsme Invalidovnu a Vítězný oblouk. Plni dojmů a krásných
vzpomínek po čtyřdenní Francii jsme se vydali
zpět na cestu do České republiky k našim rodinám. Poděkování patří paní Lence Malíkové
z CK Zájezd, která pro nás tyto nevšední zážitky zprostředkovala. I díky ní jsme poznali,
že jsme byli VIP návštěvou v Paříži, protože
název Austerlitz zná každý Francouz.
D. Bezrouková, B. Kölbelová, K. Řezníčková,
obor hotelnictví, ISŠ
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KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 17. června 2014 uplynulo 6 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
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

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

Chovatelské okénko
V neděli 1. června se v hale chovatelů ve
Slavkově konal již třetí ročník Dětského dne.
Tento den je vždy odměnou pro děti, které se
na svůj svátek těší celý rok. Ve 14 hodin byl
otevřen areál, kde byla na děti připravena
krásná výstava zvířat, kterou připravili naši členové pánové Neužil, Mlčůch, Štěpánek, Koňák,
Šopík a Knésl – děkuji všem, co přinesli zvířata
a pomáhali zajistit celý chod tohoto krásného
dne. Nejpopulárnější atrakcí bylo malování na
obličej, které je vždy hodně vyhlédávané a děti
se mohou změnit v tygříky, motýlky, spidermany, vodní víly a mnoho dalších.
Po celý den bylo připraveno občerstvení
a panovala výborná atmosféra a nejlepší odměna pro organizátory? Dětský úsměv. Děkujeme za podporu Městu Slavkov u Brna, které
věnovalo věcné ceny pro děti.
V.A.

Příměstský tábor
Rodinná pohoda, o. s. pořádá příměstské tábory: Prázdniny s kašpárkem, který se koná
ve dnech 14.–18. července, a Kuřátka v obilí,
který se koná ve dnech 4.–8. srpna. Každý den
od 8 do 15.30 hodin. Cena 1000 Kč, oběd
v ceně tábora. Centrum denních služeb „Pohoda“ – budova polikliniky ve Slavkově u Brna.
Tábory jsou určeny všem zdravým i handicapovaným dětem. Přihlásit se můžete e-mailem: silerova.jana@seznam.cz, telefonicky: +420
775 324 298 nebo osobně v centru.

Cimbálová muzika
V pátek 1. srpna od 19 h. pořádá cimbálová
muzika Májek večer v lidovém tónu. Akce se
koná v Zámecké vinárně U Edy. Po celý večer
jsou připraveny lidovky, čardášky a mnoho dalšího. Rezervace míst nutná na tel. 724 145 627
nebo osobně.
Těší se na vás CM Májek

Dne 19. června 2014 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí paní

VLASTY LÁNSKÉ
S láskou a vděčností vzpomínají dcera Jana a syn Radoslav s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 22. června 2014 by oslavila své 60. narozeniny paní

ALENA KULHÁNKOVÁ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Emil a děti s rodinami.

Vzpomínka
Kdo v životě ztratil to nejdražší, ví, kolik bolesti a žalu v srdci zůstává.
Dne 23. června 2014 jsme vzpomněli 30. výročí úmrtí našeho
milovaného manžela, tatínka a dědečka, pana

STANISLAVA KŘIVÁNKA
S láskou a úctou vzpomíná manželka s celou rodinou.
Odešel od všeho co měl rád, pro koho žil a pracoval.
Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…
V červnu uplynulo 6 let od úmrtí naší milované maminky, paní

JULIE CVILINKOVÉ
a v březnu to byly 2 roky od úmrtí našeho tatínka, pana

ZDEŇKA CVILINKA
Vzpomeňte s námi. Dcera Jarmila a syn Zdeněk s rodinou.
Vzpomínka
Dne 1. července 2014 uplyne 5 let,
co nás navždy opustila naše maminka,
babička a prababička, paní

V Ě R A L Á N Í Č K OVÁ
a dne 4. července vzpomeneme 7. výročí
úmrtí našeho tatínka dědečka
a pradědečka, pana

M I R O S L AVA L Á N Í Č K A
S láskou a úctou vzpomínají dcery Věra a Mirka s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Odešlas, jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 3. srpna 2014 vzpomeneme 6. výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

VERONA OSLÍKOVÁ
Dne 1. července by se dožila 88 let
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami
a pravnoučata Vojtíšek a Alžbětka.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642 od 9 do 12
a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
V měsíci červnu oslaví manželé

ŽEMLOVI
50 let společného života
A tak jim to sluší dodnes.
ženy-stárky
Blahopřání
Dne 16. června 2014 oslavila kulatiny naše milovaná

NANYNKA
Do dalších let plno pohody, štěstí a hlavně zdraví přejí
Michalka, Martinka, Leona, Radek, Terezka, Vlastik,
Janina, Jeníček, maminka, teta Zdena a strejda Květoš.

Okénko zdraví
Dentální implantát
Lidé si často pod pojmem zubní implantát
mylně představí třeba kořenový čep nebo obyčejnou korunku. Ale co tedy ve skutečnosti
zubní implantáty jsou a k čemu se používájí?
Dentální neboli zubní implantáty se používají
již desítky let s různou mírou úspěšnosti. Existovaly implantáty čepelkové, které se do čelisti
zatloukaly, nebo implantáty s různým závitem
a povrchem (leštěné, drsné). Dnes se tvar implantátu a jeho povrch víceméně ustálil a většina
výrobců produkuje implantát jako válec různého průměru. Je vyroben z titanu IV a povrch
je leptán a zdrsněn, aby umožnil oseointegraci,
tzn. přijetí implantátu tělem pacienta.
Pod pojmem zubní implantát se rozumí
umělá náhražka vlastního zubu. Využívá se ve
chvíli, kdy již nelze poškozený zub zachránit a musí
být extrahován (viz obr.).
Pokud pacient nezvolí
jednu z možností ponechat si
mezeru v chrupu, může si nechat zhotovit tzv.
můstek. Ovšem pouze za situace, kdy je mezera
ohraničená vhodnými, alespoň relativně zdravými zuby. Hlavní nevýhodou můstku je obroušení nosných zubů. Třetí alternativou je pak
již výše zmiňovaný zubní implantát, kdy nevýhoda velkého zásahu do sousedních zubů v podobě broušení odpadá.

V první fázi se provádí
zavedení samotného implantátu do kosti (viz obr.).
Ten se nechá oseointegrovat (hojit asi 8 týdnu).
Zákrok trvá cca 30 minut v lokální anestezii
a neprovází ho větší pooperační bolesti. Za 6–8 týdnu
se do implantátu našroubuje druhá část, tzv. podpěra, na kterou se
nacementuje nebo přišroubuje korunka (viz
obr.).
Zubními implantáty je možno osadit zcela
bezzubou čelist a vyhnout se tak nošení celkové zubní náhrady. U starších pacientů, kde
v dolní čelisti často selhává retence celkové náhrady (zuby nedrží), lze usadit dva implantáty
pro perfektní stabilitu protézy.
Závěrem je třeba upozornit na to, že pacient
vhodný pro implantaci musí být zdravý, nesmí
trpět parodontitidou nebo osteoporosou užívající bisfosfonáty, musí mít dostatek kosti pro
zavedení implantátu a v neposlední řadě jsou
důležitým faktorem i finance.
Berme však na vědomí, že v moderní stomatologii je ztráta jednoho zubu řešena primárně
implantací. Zvláště dnes, kdy se cena můstku
výrazně blíží ceně implantátu.
MUDr. MDDr. Martin Hroza, www.denistar.cz
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INZERCE
PRODÁM ŠATNÍ SKŘÍŇ š. 220 cm, v. 230
cm, h. 55 cm. Posuvné dveře. Velmi zachovalá. Šatní a prádelní část. Cena
4000 Kč. Tel. 604 706 900.
KOUPÍM dům ve Slavkově nebo okolí
do 15 km, vhodný i k rekonstrukci. Tel.:
731 305 863.
HLEDÁM dlouhodobou brigádu 2–3 dny
týdně. Auto mám. Tel. 774 779 950.
VÝKUP AUT za hotové – Peníze ihned.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
PRODÁM JÍDELNÍ STŮL Skleněná
deska (mléčné sklo) a kovové nohy šedé.
Rozměr desky 120x86 cm. Cena 500 Kč.
Tel. 604 706 900.
VOLNÁ pracovní místa ve výrobě v CTParku
v Brně-Slatině. V případě zájmu volejte
na tel.: 778 424 573, nebo pište na e-mail:
nabory.moduslink@randstad.cz.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
RYCHLÁ PŮJČKA do 20 tis.
bez registru, nutný příjem. Tel. 777 588 991.
NĚMECKÝ křepelák, štěňata s PP po lovecky vedených rodičích. Tetována, očkována, odčervena.Odběr možný ihned, cena
dohodou. Kontakt: Andrlová: 724 145 627
CHESAPEAKE Bay Retriever štěňátka s PP
k odběru! 9 pokladů, 4 kluci, 5 holek. Z výborného spojení, pracovní předpoklady,
ideální i pro další chov! Štěňátka jsou naočkovaná a mají čip s pasem – fena je otestována na PRA, PRDC. Cena dohodou. Při
rychlém jednání výrazná sleva. Kontakt: Kovácsová, 604 241 263.

Strašidlo z Canterville

Foto: archiv FDSB

Pátá repríza Strašidla z Canterville
Ve čtvrtek 29. května v sále SC Bonaparte zakončili divadelníci z Farního divadla Simsala
Bim jarní sezonu pátou reprízou komedie Strašidlo z Canterville. Jarní sezona se na divadelních představeních již pravidelně podepisuje
slabší účastí. Letos byla slabá obzvláště citelně.
Jestli jsou tomu na vině práce na zahrádkách,
MS v hokeji, jarní aktivity, či jen to, že diváci
ještě nestrávili následky „divadelního obžerství“
z letošního festivalu Slavkovské divadelní dny,
těžko říct. V každém případě jak představení ve
farním sále, tak i na Bonapartu mělo v hledišti
velké rezervy. Ve čtvrtek se ve Slavkově hrálo naposledy. Teď už bude jen hostovat mimo Slavkov.
Toto představení se stalo dosud vrcholným
vystoupením pro Štěpána Melichara, který

v našem souboru působil jako technik a teprve
před třemi roky začal hrát nejprve jako záskok,
pak se dostal do menších rolí, až ve Strašidlu
mohl ukázat, že se v něm skrývá opravdu široký
herecký potenciál.
Nejmladší osazenstvo hry tvoří kluci, jejichž
hlavní hereckou náplní je zlobit, což pro Martina
Bára s Ondrou Mlčochem není problém. Ani
jedno představení nebylo stejné. Pokaždé vymýšleli nové a nové zlobící kreace. Dokonce se jim
podařilo vyprovokovat i divadelního bráchu Milana Kohoutka, který svoji roli obohatil o vtipné
bonmoty. Ovšem když už se na jevišti „blbne“,
pak nezůstávají stranou ani dospělí. V tomto případě to byli divadelní rodiče a manželé ve hře
i v civilu Petr a Marta Šujanovi, kteří v předsta-

vení ukázali, jak dobrý nápad bylo právě jejich
obsazení do role manželů Otisových. Marta s Petrem ukázali, že jsou naprosto sehraný tandem.
Jedinou vážnou a anglicky suchou postavu vyfasovala Jana Šustková, která ukázala, že zahraje
všechno, a to i navzdory svému naturelu, který
je zásadně komediální. Oběma představitelkám
Virginie, Dominice Blažkové a Anežce Šujanové, se rovněž podařilo sžít se se svou divadelní
rodinou a vpravit se do poměrně suché role.
Strašidlo z Cantervile bylo pro naše teenagery
prvním představením, které hráli spolu s dospělými herci. Jejich kolegy v tvůrčí skupině Stanislava Olbrichta to teprve čeká, neboť ti se nám
spolu s dospělými představí v podzimní sezoně
s pohádkou Dračí princezna.
ln
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Sůl a světlo
Při jedné svatbě jsem měl kázat o soli. Divné
téma – svatba a evangelium o soli. Tehdy jsem
si myslel, že sůl nemůže pozbýt slanosti. Ta
přece musí být jako chemická sloučenina
vždycky slaná.
V biblickém slovníku jsem našel, že se jedná
o příměr k soli, která byla vytěžena z míst, kam
se do ložisek soli dostaly jiné přírodní prvky,
takže sůl pozbyla svou kvalitu tím, že její chuť
byla nedobrá, třeba byla nahořklá nebo sůl byla
znečištěná.
Tam jsem pochopil – manželství si novomanželé nesmí nechat ničím znečistit – nenechat si
přimíchat do života nějaké jiné příměsi, které
by vztah znechutily nebo zcela zkazily.
Ježíš mluví v tomto evangeliu o smyslu poslání křesťana, aby se nebál být ryzím před
Bohem. Tím dáváme my lidé – pokud jsme napojeni na Boha – chuť tomuto světu, tak jako sůl

Program římskokatolické farnosti
jídlu. Tím přinášíme světlo tam, kde je v lidském životě temnota.
Přijmout Boží království znamená být světlem světa a solí země. Neslaná sůl je k ničemu,
podobně jako ukryté světlo. Ježíš nás v evangeliu tedy zve, abychom jako křesťané nebránili
darům, které nám byly Bohem svěřeny.
Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli
vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích: kolik lidí dnes žije jen pro sebe a nebo
své okolí, a mnoho příležitostí, kde by mohli vytvořit něco dobrého, jim nic neříká. Kolik z toho,
na co si my sami stěžujeme, jsme se snažili změnit, pomoci, nebo nabídnout svůj čas, nebo alespoň něčím ze svých možností přispět.
Jsem pro druhé solí země a světlem světa?
Nesnažím se někdy až příliš splynout s davem?
Je něco, čím skrze mne zazáří Bůh?
P. Mgr. Milan Vavro, římskokatolický děkan

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Balíček sušenek
Slečna čekala na nástup do letadla na jednom
velkém letišti. Protože bylo třeba čekat ještě
dlouho, rozhodla se, že si koupí nějakou knihu.
Zároveň si koupila i balíček sušenek. Pohodlně
se usadila a začala si číst, rozhodnutá zkrátit si
čas a také si přitom trochu odpočinout.
Na vedlejším sedadle vedle balíčku se sušenkami si jeden muž otevřel časopis a začal ho číst.
Když si ona vzala první sušenku, muž si také
vzal jednu. Cítila se pobouřená jeho chováním,
ale neřekla nic… Přesto si v duchu myslela: „To
je ale drzoun!“
Pokaždé, když si ona vzala sušenku, muž udělal totéž. Štvalo ji to čím dál víc, ale nechtěla vyvolat scénu. Když už zůstávala poslední sušenka,
pomyslela si: „A co ten moula udělá teď?“
Muž vzal poslední sušenku, rozlomil ji napůl
a dal jednu půlku jí. Teda, to už bylo příliš. Byla
hrozně rozčílená! Přesto i v tomto momentě potlačila zlost, chytla svou knihu a svoje ostatní věci
a naštvaná odešla do nástupní haly.
Když se usadila na své sedadlo v letadle, otevřela svou tašku a … s obrovským překvapením
objevila svůj balíček sušenek uzavřený a zcela

nedotknutý! Udělalo se jí úplně zle! Nechápala,
jak se mohla tak zmýlit… Vůbec si totiž neuvědomila, že svůj balíček sušenek nechala ve své
tašce…
Muž se s ní podělil o své sušenky bez problémů,
bez námitek,bez jakéhokoliv vysvětlování…
…kdežto ona se stále v duchu rozčilovala
v domnění, že muž si drze bere její sušenky.
A teď už neměla žádnou možnost, aby mu to
vysvětlila nebo aby se mu omluvila…
Jsou čtyři věci, které se nikdy nedají vrátit:
KÁMEN – když jsme ho už hodili!
SLOVO – když jsme ho už vyslovili!
PŘÍLEŽITOST – kterou jsme propásli!
ČAS – který už uplynul!
„…Nejde o to, jak se dívá člověk. Člověk se
dívá očima, Hospodin však hledí srdcem.“
(Bible – 1. Samuelova 16,7)
Sbor CÍRKVE ADVENTISTŮ S. D. ve
Slavkově vám přeje Boží ochranu pro klidné
prázdninové cestování a šťastné návraty, spoustu
zajímavých zážitků a příjemně strávený čas se
svými nejbližšími a přáteli. Kontakt na tel.: 775
789 008 (kazatel Vlastimil Fürst) www.casd.cz

Červen v Karolínce
Kdo by neměl rád den dětí? Každý z nás jistě
rád vzpomíná na spoustu zážitků, které mohl
při této příležitosti prožít. Vzhledem k tomu, že
letošní rok připadl první červen na neděli, rozhodli jsme se pro netradiční řešení. Slavit jsme
začali již ve čtvrtek 29. 5., kdy k nám do školky
zavítalo divadlo Barborka s pásmem krásných
pohádek. V pátek 30. 5. si předškoláci užili plavání ve vyškovském aquaparku. V sobotu 31.
5. děti z oddělení Oveček zahráli na náměstí
v rámci Dnů Slavkova pohádku O Honzovi.
V pondělí 2. 6. děti čekalo dovádění na různých
„atrakcích“, kde si každý mohl najít to své.
Před školkou vyrostl skákací hrad, který lákal
nejen děti, ale také paní učitelky. „Školková“
zahrada poprvé vpustila děti do svých zákoutí,
a tak si děti konečně osahaly velkého draka,
který leží pod hrádkem, prolezly všechny cesty
na hrádek, i tunel v podhradí, vytvořily vlastní
stavby v pískovišti, zdolaly skalisko a odpočinuly si ve stínu vrbových chýšek. Na školní zahradě byly pro děti nachystané zajímavé úkoly.
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Co by to bylo za konec školního roku, kdybychom nejeli na výlet? Proto jsme ve středu
11. 6. nasedli do autobusů a vydali se na výlet
do Živé vody v Modré. Pro některé byl zážitkem již samotný autobus, ale to nejlepší nás teprve čekalo v areálu sladkovodní a botanické
expozice. A co že jsme to vlastně viděli? Představte si velikou budovu, kolem které je tůň
s vodopádem, do kterého můžete nahlédnout
přímo z budovy, expoziční jezero plné ryb,
které si můžete prohlédnout ze všech stran,
neboť v prvním podzemním patře budovy je obrovský tunel, kterým se dostanete přímo do jezera, a tak kolem vás plují různé druhy ryb.
Nejvíce děti zaujal přes 2 metry dlouhý jeseter
Jirka. Dále přírodní koupaliště s brouzdalištěm,
mokřady a spousta dalších zajímavostí.
V neděli 15. 6. se na školní zahradě konal
Farní den, jehož součástí bylo i slavnostní otevření nové školkové zahrady. Nejprve vystoupily děti z oddělení Rybiček s vlastním pojetím
operetní Karkulky od pana Svěráka. Následo-

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 7.30.

Na faře jsme k dispozici:
O prázdninách pouze v pátek 18.45–19.30
nebo po bohoslužbách v kostele.
Kontakt: T.: 544 221 587, 604 280 160
rkf.slavkov@biskupstvi.cz
www.farnostslavkov.cz

SIS 2014
První světová válka a smíření
Letošní ročník slavkovské iniciativy smíření
bude spojený s výročím 100. let od začátku
První světové války. Z šedesáti milionů mobilizovaných bylo povoláno do války z naší vlasti
kolem milionu občanů. Na různých bojištích ve
světě padlo téměř 200 tisíc vojáků, našich krajanů. V každé vesnici najdeme památník, připomínající tyto padlé, a jsou rodiny, ve kterých
se dodnes pamatuje na prastrýce, kteří se války
zúčastnili.
Iniciativa smíření, která proběhne 3. až 4.
října 2014, bude zajímavá tím, že se nás dotkne
skrze přednášky, ekumenické bohoslužby
i vzpomínky a konkrétní příběhy z našich
rodin. Bude příležitostí si nejen připomenout
skutečnosti války, ale poukázat také na zlo,
které se nás dodnes dotýká.
Záštitu nad konáním tohoto ročníku SIS přislíbil kardinál Miloslav Vlk, který se zúčastní
ve Slavkově v sobotu 4. října 2014 ekumenické
bohoslužby s pietním uctěním památky padlých.
Za SIS P. Mgr. Milan Vavro

Návštěva akvária

Foto: archiv MŠ

vala píseň Drak, kterou zazpíval sám její autor
pan Slávek Janoušek. Píseň složil přímo pro
tuto příležitost a prozradil, že spolu s dalšími
písněmi brzy vyjde na jeho druhém CD pro
děti. Dále byla vyhodnocena soutěž „Na draka“
s udělením odměny pro každého zúčastněného.
Před slavnostním přestřižením pásky a požehnáním obnovené zahrady stihly děti ještě zazpívat píseň o její proměně.
Všichni, a nejvíce předškoláci, se velmi těšili
na úterý 24. 6., kdy se konala Zahradní slavnost.
Při této příležitosti byli právě předškoláci pasováni do řad školáků a mohli zažít nevšední noční
pobyt ve školce. Přesvědčili jsme se, že předškoláci jsou již velké děti, které se nebojí strávit noc
mimo domov a zažít dobrodružství ve školce
i v jinou dobu, než jsou obvykle zvyklí.
Na závěr vám popřeji krásné léto, plné sluníčka, pohody a odpočinku. Ať se Vám letošní
léto vydaří, dle Vašich představ.
Za KMŠ paní učitelka Marie Nedorostková
a děti z oddělení rybiček
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Husův živý odkaz v dějinách a dnes
Pohled na Mistra Jana Husa a jeho hodnocení
byl v 15. st. určován konfesní příslušností. Husovo jméno se stalo synonymem hereze, tedy
aktu odpadnutí od pravé víry, vyřazující jeho
stoupence ze středověké křesťanské společnosti.
Ještě ve 30. letech 15. st. vnímali vedoucí představitelé husitských pražanů, táborů a sirotků
užití názvu „hussitae“, ve vztahu k nim, od
představitelů církevní instituce, za urážlivé, protože označení za heretiky odmítali. Později
výraz „husitství“ (i díky Husovým následovníkům, a jejich reformačnímu programu: Čtyři
pražské artikuly) ztrácel hanlivý význam
a měnil se, v pozdější utrakvistické církvi, až
k uctívání Husa jako mučedníka a světce.
S evropskou reformací spojuje Mistra Jana
hlavně příbuznost učení a názorů anglického
reformátora Jana Viklefa, předcházejícího českou reformaci o jednu generaci. K Husovu teologickému odkazu se přihlásil i „otec
evropské reformace“, Martin Luther, který po
r. 1519 navázal kontakty s Jednotou bratrskou
i s českými utrakvisty a ztotožnil se se zásadou laického kalicha při večeři Páně.
Nástup osvícenství znamenal opuštění náboženského výkladu dějin, a tím i nový pohled na
Husa s důrazem na jeho témata svobody a pokroku. Zásadním dílem se stalo historické zpracování Husova života, učení a smrti historikem
Fr. Palackým. Palackého podání osobnosti M.
J. Husa bylo základem k popularizaci tehdejších událostí. Tomáš G. Masaryk, který se veřejně k Husovi a české reformaci přihlásil,
uchopil téma filosoficky a zdůvodnil tím svůj
politický program ke vzniku samostatného
státu.

K husitství existuje několik možných přístupů. Jedním z nich je výklad náboženský a teologický, který
je mu vlastní, ale tento přístup nebyl
u nás do r. 1989 příliš žádoucí. Po
r. 1948 marxismus pojal husitství
jako sociální revoluční hnutí,
v němž Jan Hus jako kněz a náboženský myslitel vadil. Proto místo
symbolů Bible či kalicha byly zdůrazněny symboly zaťatých pěstí a cepů. Komunismus svou jednostrannou interpretací
husitskou epochu v české společnosti zdiskreditoval. Naopak je třeba ocenit nový postoj
Římskokatolické církve: papež Jan Pavel II.,
v r. 1999, vyslovil lítost nad Husovou smrtí
a zařadil ho mezi reformátory církve.
Ač v současnosti víra, náboženství a teologie
patří do života ve svobodné a pluralitní společnosti, k husitství se dnešní lidé staví spíše negativně nebo neutrálně (lhostejně). Aktuálnost
M. J. Husa spočívá v silném životním příběhu
člověka, který prošel vnitřním zráním a zápasem s obtížným rozhodováním. Muž z nejprostších a nejchudších poměrů se zařadil mezi
intelektuální elitu své doby. Přestože se stal rektorem pražské univerzity a respektovaným kazatelem pro svou křesťanskou opravdovost, po
společenském a církevním vzestupu musel přijít
pád, protože v zájmu zachování JEDNOTY
tehdejší drobící se církve byla obětována –
„zametena pod koberec“ – PRAVDA, coby
druhý pól této dvojice protikladů (a víme,
nejen z médií, že se to děje i nyní – v rodinách,
ve firmách, na úřadech,...).
Samozřejmě, že se najdou historici snažící se

Husovu povahu načrtnout jako příliš
kritickou, nerealisticky smýšlející,
konfliktní a ctižádostivou. Tyto pokusy o novou interpretaci však neumenší reformátorův význam
v minulosti ani přítomnosti. Přes
Husovo vlastenecké a národní cítění se u něho nesetkáme s nepřátelským
nacionalismem,
nýbrž
s křesťanským univerzalismem,
viz jeho Výklad Desatera, 44. kapitola: „Dím
to k svému svědomí, že kdybych znal cizozemce
odkudkolivěk v jeho ctnosti, on více miluje
Boha a o dobré stojí než můj vlastní bratr, byl
by mi milejší než bratr. A proto kněží dobří Engliši jsou mi milejší než nestateční kněží čeští,
a Němec dobrý milejší než bratr zlý.“
Husův živý odkaz spočívá především v rovině
náboženské a mravní. Ač je nám vzdálen coby
muž středověku, vyznačující se náboženskou upjatou horlivostí, provázenou skromností až
askezí, je nám blízký stále živými otázkami ve
věcech pravdy, svědomí a solidarity s druhými.
Vybral, upravil a doplnil (z lit. zdroje:
ThDr. T. Butta, Seznámení s Mistrem Janem,
s. 77 n.; vydal Blahoslav, Praha 2014)
Milan Vostřel, farář CČSH

Sváteční bohoslužby
Pokud můžete – a chcete – přijměte pozvání na sváteční bohoslužby Církve čs.
husitské, v neděli 6. července od 8.30 hod.,
Husův sbor, ul. Jiráskova 959, Slavkov
u B., nebo od 10.30 hod., Husův sbor, Kobeřice u Brna.

Malé ohlédnutí za velkými událostmi
Náš první „velký den“ přišel hned 4. května,
kdy se konal dlouho plánovaný a pečlivě připravovaný nedělní koncert malých a mladých
hudebníků a zpěváků ze Slavkova a okolí s názvem „JE TO NA DRAKA“. Koncert byl symbolicky zahájen vystoupením dětí z naší
školky. Děti s velkou chutí a odhodláním zazpívaly píseň „O zahradě“, ve které poděkovaly svým rodičům, kteří s velkou ochotou
a obětavostí přikládali ruce k dílu a společnými
silami naši novou zahradu pro děti vytvářeli.
Věřím tomu, že všichni, kdo na koncert zavítali, nelitovali a prožili příjemné nedělní odpo-

Koncert malých hudebníků Je to na draka

ledne. Vypovídal o tom nejen neočekávaně vysoký výtěžek z dobrovolného vstupného, ale
i spokojené a rozzářené tváře posluchačů. Děkujeme tímto všem organizátorům, interpretům i vám, kdo jste přišli mezi nás a podpořili
naše úsilí, získat finanční prostředky na zaplacení draka z „Josífkovy zahrady“. Její otevření
v rámci farního dne 15. 6. už se blíží, a tak se
máme na co těšit!
Středu 7. května jsme společně s dětmi prožili jako den vděčnosti za naši školku. Slavili
jsme svátek Matky Terezie, zakladatelky Chudých školských sester Naší Paní. Povídali jsme

Foto: archiv KMŠ

si nejen o jejím životě a o touhách v jejím srdci,
ale zamýšleli jsme se také nad tím, z čeho se
děti v naší školce nejvíce radují a co nejraději
dělají. Jejich slova díků jsme zapsali do malých
papírových kytiček, které jsme s vděčností předali sestřičkám, které k nám přišli na návštěvu,
aby s námi tento svátek oslavili.
Nejvíce očekávaným dnem z tohoto měsíce,
byla ale nepochybně následující středa 14.
května, která patřila těm, kdo jsou pro děti ze
všech lidí na světě nejvzácnější a nejdůležitější. Patřila maminkám, tatínkům, a všem, kdo
se o děti s láskou starají. Ve všech třídách již
delší dobu děti pečlivě připravovaly malá vystoupení (básničky, písničky, pohádky, …),
drobné dárečky a nemohly se tohoto dne dočkat. Toto jejich úsilí přineslo své plody. Podařilo se jim vykouzlit úsměvy ve tvářích
a radost v srdcích jejich nejbližších a za to jim
patří velký dík!
V následujících dnech se děti ve školce pustily do velkého tvoření. Blíží se farní den,
během kterého proběhne jarmark, jehož výtěžek bude věnován také „NA DRAKA“. A tak
se snažíme, aby bylo co prodávat a z čeho vybírat.
Posledním „velkým dnem v měsíci květnu“
se stala sobota 31. května, kdy děti ze třídy
Oveček vystoupily v rámci Dnů Slavkova
s příběhem naší obnovené zahrady Honza
a drak. Pokud jste na náměstí zaslechli píseň
„Vítáme vás na hradě“, tak to bylo právě ono…
Za KMŠ Karolínka napsala Zdena Vičarová
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Třetí ročník atletického soustředění v Kosově je za námi!
Letos se zúčastnilo soustředění více jak 40 atletů. Dohromady nás bylo asi 110. I přes takto
vysoký počet účastníků se soustředění náramně
povedlo a podařilo se udržet vysokou kvalitu minulých ročníků. Termín byl stanoven na 5.–8.
června. Prodloužení pobytu o jeden den napomohlo atletické průpravě i dalšímu sportovněrekreačnímu vyžití v areálu. Samozřejmostí bylo
večerní opékání špekáčků s doprovodem kytar

a dokonce i houslí, sportovní turnaje pro děti
i pro rodiče, dovádění v bazénu a hlavně kvalitní
atletický trénink. Doplňování energie zajistil
osvědčený tým kuchařů, kuchařek a kuchtíků,
v čele s velmistrem Zbyňkem Vinklerem.
O skvělé zázemí se postarala naše atletická
šedá eminence Jitka Klašková z areálu v Kosově u Zábřehu, která je naší podporovatelkou
a nekonečnou studnicí nápadů.

Poděkování také patří všem zúčastněným atletům za poctivý přístup k tréninku, všem rodičům za obětavou výpomoc na soustředění,
zdravotnici MUDr. Kučerové, která naštěstí nemusela významněji zasahovat, dále ředitelce
DDM ve Slavkově paní Olejníkové za podporu
našeho kroužku a organizační pomoc.
Bylo to super! Těšte se na další ročník!
Trenéři

Noční přejezd 2014 pod bouřícím nebem
Šestnáctý ročník bikového a běžeckého nočního dobrodružství s názvem Suicidal Night
Trophy zavedl letošní účastníky opět po několika
letech na Vysočinu. Luka nad Jihlavou zažila
v pátek 23. května hned dvojitou bouřku. Jednak
přírodní živel a jednak start 9 běžců a 65 dvojic

Účastníci nočního přejezdu

bikerů. Letošní rozbahněná a výjimečně dlouhá
trať prověřila psychickou i fyzickou odolnost závodníků ještě důkladněji než v minulých ročnících. O to větší byla jejich radost při průjezdu
cílem v táboře Doubrava u Staré Říše. Po absolvování minimálně 75 km na kole a v případně

Foto: archiv AA

běžců 45 km po svých čekal na všechny vynikající guláš a slavkovské pivo, coby odměna za podaný výkon. V nejkratším čase letos trať
absolvovali Ondra Kölbl a Radek Zelený za
muže, Eva a Filip Šolcovi za smíšené dvojice,
Eva Duráková s Janou Jarkovou za ženy a Šimon
Bayer s Michalem Floriánem v kategorii běžců.
Ostatní odvážlivci bojovali i po svítání, někteří
až do odpoledních hodin. Zvláštní obdiv si letos
zasloužili pan Bohuslav Fiala starší a pan Alois
Kaláb, kteří úspěšně absolvovali celou běžeckou
trasu. Po krátkém spánku a vyhlášení výsledků
vypukl večírek, na kterém se jako vždy oslavovalo, tančilo a grilovalo.
Děkujeme všem, s jejichž pomocí mohl letošní noční přejezd proběhnout a těšíme se na
další setkání na Slavkovském devítiboji, který
se bude konat 5. července. Podrobné výsledky
a fotky z letošního nočního přejezdu a také aktuální informace o nadcházejících akcích najdete na webu www.Austerlitz-Adventure.cz.

Rybářské závody ve Slavkově a v Hruškách
V sobotu 24. května uspořádala místní organizace MRS Slavkov u Brna tradiční rybářské
závody na velkém rybníku. Dlouhodobá předpověď počasí hlásila deštivé počasí a bouřky,
což se možná podepsalo na celkové účasti závodících. Zrána trošičku sprchlo, ale na celé následné dopoledne vyšlo to správné počasí k lovu
ryb. Ty na sebe nenechaly dlouho čekat a hned
po prvních náhozech přicházely záběry. Na závody bylo vypuštěno do rybníka osm metráků
kapra dodaného z Velkého Meziříčí. Vlastní soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií, s hodnocením ušlechtilá ryba, co centimetr délky, to jeden
bod a ostatní ryby co kus, to bod. V kategorii
děvčat do 15 let startovaly čtyři dívky a první
cenu s 330 body vyhrála, stejně jako v minulých
ročnících, Jana Slováková z Vyškova. Chlapců
bylo třicet osm a vyhrál Jakub Hůlka z Rousínova s počtem 197 bodů. Žen bylo stejně jako
dívek a s 225 body si prvenství z loňského ročníku obhájila Svaťka Zvonková ze Slavkova. Závodů se zúčastnilo čtyřicet dva mužů
a absolutním vítězem se stal Jiří Tůma z Rusínova, který ulovil dvacet pět kaprů s celkovým
počtem 928 bodů. I když osmdesát osm startu-

balíčky. V průběhu závodů bylo uloveno 85
jících nenaplnilo celou kapacitu připravených
kaprů. Do Hrušek taktéž patří velké poděkování
lovících míst, o to víc je velmi potěšitelný počet
všem pořadatelům a sponzorům.
mládeže, které pořadatelé každému jednotlivci
Závěrem přijměte naše pozvání na příští lepřipravili odměnu za účast. Za to patří předetošní závody, které se uskuteční v sobotu 12. červším velký dík všem sponzorům.
vence na rybníčcích v Bučovicích. Zde budou
O čtrnáct dní později, v sobotu 7. června se
hodnoceny dvě kategorie. Mládež od 8 do 15 let
pod stejnou organizací uskutečnily rybářské záa mládež 16–18 let plus dospělí. Srdečně zvou
vody dospělých v Hruškách. Zde se bodovaly
rybáře i příchozí veřejnost pořadatelé. Více inulovené ryby délky nad dvacet centimetrů, co
formací naleznete na našich nově zřízených wecentimetr, to bod. Krásné slunečné počasí přilábových stránkách: www.momrs-slavkov.cz
kalo nejen startující rybáře ale i širokou domácí
i přespolní veřejnost. Do závodů se přihlásily tři
Za MRS Slavkov u Brna Petr Zvonek
ženy a třicet čtyři mužů. Nejstarším účastníkem byl pan Bohumil Ryšánek z Hrušek, který
letos oslavil krásných devadesát
let. Na třetím místě se umístil
s 537 body Roman Jakubíček
ze Šakvic. Druhé místo si vychytal s počtem 564 bodů Jiří
Tůma z Rusínova a první místo
vybojoval Miroslav Sácký, taktéž z Rusínova s celkovým počtem 811 bodů. Ženy obdržely
Foto: R. Lánský
za svou sportovní účast ovocné Rybářské závody ve Slavkově
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Rady do zahrady – červenec
Pranostika: Nebyl-li červen dostatečně deštivý, podá vodu až červenec a přidá ještě mnohé
deště.
Dny jsou dlouhé, slunečního svitu nejvíce,
denní a noční teploty nejvyšší a také na tento
měsíc připadá nejvíce srážek. Vrcholí sklizeň
drobného ovoce, třešní a višní. Nastává hlavní
sklizeň většiny odrůd meruněk, zrají také ranné
odrůdy slivoní a broskví – v naší oblasti asi
velká úroda nebude.
Jahodárna je po sklizni a pokud chceme porost zanechat, pokosíme klasické jednou plodící odrůdy, čímž omezíme výskyt listových
chorob. Pro množení použijeme vždy jen první
dvě rostliny na šlahounu od matky. Po třetím
roce po sklizni porost zrušíme a výsadbu obnovíme na jiném místě z nových rostlin. Stáleplodící remontantní odrůdy rozhodně nesekáme,
naopak zavlažujeme a přihnojíme dusíkatým
hnojivem, abychom podpořily růst.
Dokončíme sklizeň černého rybízu a pokračujeme ve sklizni červeného a bílého rybízu,
angreštu a malin podle doby zralosti. Po sklizni
provedeme letní řez keřových a stromkových
forem. Ten spočívá v redukci mladých výhonů
a odstranění odplozených a přestárlých větviček.
Pokračujeme v letním řezu stromů. U mladých výsadeb by výchovný řez měl být dokončený. U starších stromů odstraňujeme vlky
a u sklizených meruněk, třešní a višní provedeme udržovací řez.
U jabloní pokračujeme v ochraně proti strupovitosti (CLARINET 20SC, DELAN 700

WGD, DISCUS, DITHANE DG NEOTEC,
SYLLIT 65 WP) a proti padlí. Zde při slabém
výskytu mechanicky odstraníme napadené výhony, při silnějším výskytu použijeme vhodný
fungicid (CLARINET 20SC, DELAN 700
WGD, TALENT, TOPAS 100 SC a ZATO 50
WG).
Vizuálně kontrolujeme výsadby slivoní, broskvoní a meruněk na přítomnost šarky švestek.
Plody brzy vybarvují, opadávají, ztrácejí cukernatost, jsou nepoživatelné. Tato choroba je neléčitelná a strom je nutno odstranit. Šíření
choroby se děje pomocí mšic, proto je nutná
ochrana proti nim. Použijeme přípravek
AGRION DELTA, CALYPSO 480 SC, PIRIMOR 50 WG, nebo ZDRAVÁ ZAHRADA přípravek proti škůdcům.
Také v zeleninové zahrádce je sklizeň
v plném proudu. K přímé spotřebě použijeme
mrkev a petržel z jednocení. Také již sklízíme
květák, brokolici, výborné malé cukety a začínáme se sklizní okurek nakládaček. Sklízíme
ráno 3x týdně. Okurky salátovky necháme
mírně přerůst a sklízíme 2x týdně a nebo podle
potřeby. V parných dnech nezapomeneme vydatně zalévat . U okurek nerosíme na list, ale
zaléváme podmokem. Cibuloviny jako jsou
česnek, cibule kuchyňská i cibule šalotka přestaneme zalévat a připravujeme je na sklizeň.
Znakem jsou zaschlé špičky listů, později se
nať zalomí v krčku a lehá si. Sklízíme koncem
července, začátkem srpna.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Společné foto s Šárkou Strachovou

Foto: archiv

Sportovní den s Talentem škol
Dne 15. května se kluci a děvčata z TeamGymu ze ZŠ Komenského zúčastnila Sportovního dne s Talentem škol, který proběhl v Brně.
Hlavní náplní dne, byla soutěž na čas na dovednostní dráze. Soutěžící byli rozděleni dle
pohlaví a věku do čtyř kategorií. V silné konkurenci se podařilo vyhrát v kategorii „mladší
holky“, Julii Sekaninové a kategorii „starší

kluci“ vyhrál Joseph Saunders. Patronkou závodu byla lyžařka Šárka Strachová, která předávala ceny nejlepším závodníkům. Na konci
soutěže proběhla autogramiáda. Na úplném
konci sportovního dne se s námi, jako jedinými, Šárka Strachová vyfotila a popřála nám
hodně sportovních úspěchu v naší další činnosti.
Miroslav Hrazdil, trenér

Několik tropických dní začátkem června mně
navodilo dnešní téma: Diabetik v létě. K letním
radostem patří plavání a slunění, při kterém
vstřebáváme do pokožky vitamín D. Proto už
několik let organizujeme ve spolupráci s TSMS
cvičení s plaváním na letním koupališti. Začínáme v pondělí 7. července v 10 hodin a za
permanentku na 10 vstupů zaplatí členové
Svazu diabetiků 200, ostatní 250 Kč. Podmínkou je účast na společném cvičení s Mgr. Janou
Sekerkovou. Na září opět připravujeme
ozdravný pobyt u moře v Bibione pro 96 účastníků. Diabetik by si měl před odjezdem na dovolenou připravit „dia tašku“, do které si uloží
aplikační pera a inzulin, nejlépe v izolačním
obalu, nebo v termotašce, glukometr a testovací
proužky, všechny léky, hroznový cukr, průkaz
diabetika, doklad o pojištění, jídlo a pití na
cestu. Nezapomeňte na sluneční brýle, pokrývku hlavy a vhodný opalovací krém. Inzulin
nikdy neukládejte do zavazadlového prostoru
auta nebo letadla, kde by se znehodnotil. Při
cestě autem dodržujte bezpečnostní přestávky
na jídlo a pití, častěji si změřte glykémii a pokračujte, až jste v optimálním stavu. Před nástupem do letadla si zjistěte podmínky, za
kterých můžete mít u sebe inzulin, zda se vyžaduje lékařské potvrzení a mezinárodní průkaz
diabetika. Čím jedeme jižněji, je slunce daleko
intenzivnější, přílišné horko a meteorologické
změny mohou mít vliv na naši únavu, malátnost, poruchy spánku a na zvýšení glykémie.
U moře noste vodní botičky, protože je velmi
nepříjemné šlápnout na ostrou škebli. I diabetici
si v létě mohou užívat vodní sporty, cyklistiku,
plážový volejbal, badminton, pétang. Avšak při
hodnotách glykémie nad 14 mmol/l už nesportujte, připíchněte si rychle působící inzulin, napijte se a oddychněte. Při hodnotách pod 4
mmol/l hrozí hypoglykémie, proto okamžitě vypijte sladký nápoj, užijte hroznový cukr, najezte
se, dopřejte si 30 minutový oddych a znovu si
změřte hodnotu glykémie.
Při stravování byste měli umět odhadnout
kolik výměnných jednotek (sacharidů) máte na
talíři a k hlavnímu jídlu si přidejte zeleninu, která
by měla být čerstvá, nebo jen mírně tepelně upravovaná. Bylinky a koření zvýrazní chuť jídel
a můžete je jíst bez omezení. Zelenina a ovoce
jsou dary přírody, které nám pomáhají, abychom
byli zdraví. Platí to zvláště o zelenině, kterou
můžete v létě vyměnit za polévku. Ale i drobné
ovoce jako jahody, borůvky, maliny, ostružiny,
rybíz si musíme započítat do povolené denní
dávky sacharidů. V tropických krajinách se doporučují citrusové plody, kiwi, banány, které si
oloupete. V létě se také více potíme, proto nezapomínejte doplňovat tekutiny, nejlépe nezávadnou vodu, minerálku, vlažný čaj s citronem.
Mezi oblíbenou zeleninu léta patří rajčata,
která mimo vitamínů obsahují také antioxidanty, snižují krevní tlak a osvěží při opalování.
Připravte si rajčatový salát: Potřebujete červená
a žlutá rajčata, olivy, zelené fazolky, tuňák, těstoviny, sůl, bylinky (bazalka, kopr, dobromysl).
Těstoviny uvaříme a necháme vychladnout.
Rajčata pokrájíme, smícháme s tuňákem, olivami, povařenými zelenými fazolkami a bylinkami. Vše dobře promícháme a podáváme
studené jako hlavní jídlo.
Pěknou dovolenou přeje
Marie Miškolczyová
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Motoklub Austerlitz informuje
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Měsíc květen začal dobře pro milovníky
jedné stopy rychlostních silničních závodů Uh. Hradiště, St. Město, Hořice, ale radost
opadla pro nekonání 2. ročníku silničních závodů v Dymokurech, který je napůl omluven
díky vysokým slunečním teplotám, tekl na trati
„tér“ jako loni, kdy po sobotních tréninkových
jízdách mechanici škrabali tér z pneumatik.
Další zpráva došla z Kyjova, taktéž zrušený
závod a do třetice to samé stíhá slavkovský MK
Austerlitz, který již 2. 4. 2014 zažádal na všech
institucích jako minulá léta o povolení k uzavření silnice Slavkov–Rousínov, pro pořádání
závodu do vrchu Slavkovskými serpentinami
Fechtl Hill Cup 6 v sobotu 7. června od 10, do
15 hod. Po několika zamítnutích se vždy napravilo požadované, jenže úředníci nejsou řemeslníci, a tak čas běžel až do doby, kdy
požadované datum nebylo dodržené. Tak jako
loni zamítavé stanovisko. Podrobnosti jsou
k nahlédnutí v infoskříňce.
Je nám zároveň líto třech týmů – z Frýdku
Místku, z Olomouce a z Břeclavi, kteří dojeli
zbytečně, neboť na ně nebyla adresa. Ostatní
týmy byly v pátek informovány o zrušení závodu. Více je celkem zbytečné rozepisovat!
Tento zákaz uvítali cibuláři a ostatní uživatelé

zahrádkářské lokality. Snad se vše v dobré obrátí.
Jiná nálada panovala 14. a 15. června v obci
Kopčany na pátém Poháru přírodních okruhů
silničních motocyklů. Před čtyřmi lety jsem
o tomto okruhu psal, že se tato trať podobá bývalému Slavkovskému okruhu. Letos byla prodloužena o rovinu jako Bučovická ul. Je to
zvláštní obec, kde všichni žijí těmito závody:
fotbalisté, hasiči, myslivci, prostě všechny
místní organizace mají své funkce mezi traťáky
a pořadateli.
Prostě vše probíhalo bezvadně, kromě sobotních tréninkových jízd, kdy došlo k několika
lehčím havárkám, a tím i znečištění tratě, čímž
se tréninky asi o dvě hodiny protáhly. Jinak
nádherné závody. Okruh měří 3700 metrů s asfaltovým povrchem, 7 levotočivých zatáček a 4
pravotočivé.
Poprvé se letos zúčastnili jezdci třídy 600
ccm a 1000 ccm. Byl to vlastně mezinárodní
závod – 70 % čs. jezdců, několik Rakušáků,
Němců, dokonce i Švédové. Za náš MK nestartoval Frenki Mrázek, nestihl odstranit poruchu
ze závodu v Jičíně. Ve třídě 125 ccm SP startoval Olda Hanák a jeho otec Bohuš Hanák, dále
Olda jel třídu 600 ccm.V sobotním tréninku měl

Olda nejlepší čas ve 125 ccm, Bohuš patnáctý
čas. Ve třídě 600 ccm zajel Olda druhý čas!
V nedělním závodě startoval Olda z první
řady. Po nádherné dramatické jízdě bojoval
s domácím Davidem Hanzalíkem, několik kol
s Michalem Dokoupilem zvaným Indy. V posledním kole svedl boj o třetí místo s Michalem
Veckem. Po velmi náročném závodě skončil
třetí! Ve třídě 125 ccm odstartoval třetí a propadl se až na páté místo, dvě kola jel dokonce
třetí a nakonec skončil na pěkném čtvrtém
místě z celkového počtu 24 jezdců. Otec Bohuš
srdnatě kroužil na sedmnáctém místě, ale
v osmém kole propálil píst a závod nedokončil.
Po 25leté přestávce jel dobře.
Tento závod byl náročný i pro diváky, protože zde startovalo 8 obsahových kubatur.
Nutno podotknout, že rychlost motorek
1000 ccm dosahovala po cílové rovině, kde
bylo měření přes 250km/hod. Během všech tříd
v závodě nedošlo k vážné nehodě. Počasí také
vydrželo a diváci odcházeli velmi spokojeni
s úrovní závodu.
Další závod se pořádá dne 13. července
v Ostravě-Radvanicích, kde opět budeme všem
startujícím přát dobré výsledky bez poruch
a pádů.
J.M.

Junák Slavkov na výletě

Od brzkého rána bylo jasné, že sobota 7.
června bude krásný den. Den jako stvořený pro
střediskový cyklovýlet.
Vlakem jsme se vydali směr Lednicko-valtický areál. Na nádraží v Břeclavi jsme se rozdělili do skupin podle různých tras. Ti, kteří se
rozhodli projít trasu po vlastních nohou, pokračovali dál vlakem až do Valtic. Cyklisté rozdělení do dvou částí seřídili kola a vyjeli na trasy
dlouhé 30 a 60 km. První dvě zastávky byli pro
obě skupiny společné. Janův hrad a Lednický
zámek. Výšlap na Minaret v areálu zámku nám
neubral sil a tak jsme vyrazili směr Valtice.
Tady už se skupiny dělili, především kvůli
různé zdatnosti cyklistů.
Mezitím se pěší vydali z Valtic opačným
směrem než cyklisti. Pomalu svým tempem

došli až do Lednického zámku. Odtud kočárem
taženým koňmi na Janův hrad, kde se nalodili
na loď. Vodním kanálem se poklidnou jízdou
na vlnách dostali až do Břeclavi. Po častých zastávkách ve městech se ti nejzdatnější na kolech vydali lesem podél hranic a konečně se
pořádně projeli. Zbylí cyklisté se z Valtic vydali
přímo do Břeclavi, kde se nakonec všechny
skupiny zdárně setkaly.
Tato netradiční akce z repertoáru slavkovského střediska slavila u všech zúčastněných
úspěch. Návštěva známých míst a hlavní lákadlo, projížďka na kole krásnou přírodou, splnila veškerá očekávání.
Jako účastník můžu jen poděkovat organizátorům za dobře naplánovanou a příjemně strávenou sobotu.
Junák Slavkov

U Tří grácií

Foto: archiv junáků

Spolupráce na mapování rozšíření ptáků v našem okolí
Mapovéní hnízdění ptáků je prováděno
v celé ČR přibližně každé desetiletí. Je to jen
pravidelné zjišťování úbytku nebo opačně
i vzrůstu početnosti určitého druhu z říše ptactva. Celé území ČR je rozděleno na kvadráty
velikosti přibližně 11x12 km. Kvadráty jsou
označeny čtyřcifernými čísly. Je to souřadnicová síť 10 minut zeměpisné délky a 6 minut
zeměpisné šířky. Každý sčitatel obdrží mapu
této kvadrátové sítě.
Druhové a kvantitativní zjišťování ptáků je
prováděno přibližně tři hnízdní období, tři po
sobě jdoucí roky. Bylo prováděno již v létech
1974–1977, podruhé v roce 1986–1989, naposledy v roce 2001–2003. Nynější sčítání bude
zakončeno v roce 2017, tedy dostatek času
k přesnějšímu určení druhů a množství ptáků
ve sledovaném kvadrátu. Území, kde se výzkum provádí, může mít i více pozorovatelů.
Výsledkem bude vydání nového Atlasu hnízd-

ního rozšíření ptáků v ČR, Data budou použita
i pro vydání nového, prvního Atlasu evropského ptactva, na kterém se pracuje již nyní.
Hnízdní atlas je vždy podložen obětavou
spoluprací velkého množství dobrovolníků,
kteří jsou ochotni investovat do společného díla
desítky hodin své práce. Odměnou je jim účelnost vycházek do okolní i vzdálenější přírody,
s pocitem vykonávat vědecký výzkum, naučit
se poznávat ptáky dle jejich hlasových projevů.
Slyšet zpívajícího samce v době rozmnožování
svědčí o možném hnízdění. Podle projevů
ptáků je rozeznáváno hnízdění možné, pravděpodobné a prokázané.
Ukládání poznatků dat hnízdního mapování
je možné na online databázi: atlas.birds.cz. Kdo
nechce online databázi používat, může předávat
výsledky na papírových formulářích. Pro přístup do databáze je třeba základní registrace
(přihlašovací jméno a heslo.) Výběr čtverců na:

atlas.birds.cz – kliknout na čtverec, který si
chceme přihlásit.
Mapování hnízdního rozšíření ptáků organizuje: fakulta životního prostředí České zemědělské zniverzity v Praze ve spolupráci
s Českou společností ornitologickou a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Hlavními organizátory jsou: Karel Šťastný a Vladimír
Bejček na poštovní adrese: FŽP ČZU Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol. Vše je
možné vyřídit i touto cestou a získat další kontakty.
Spolupráce je otevřena nejen pro členy Ornitologické společnosti, také pro všechny přátele přírody z řad studentů i důchodců.
Přesnější informace této problematiky má
každý člen ČSO. Spolupracovník, který zpracovává celý kvadrát bude i spoluautorem nového Atlasu rozšíření ptáků ČR i celé Evropy.
Milan Hrabovský
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I. světová válka a Slavkov u Brna (I.)
Přesně před 100 lety – 28. června 1914 – byl v Sarajevu spáchán atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este. Rakousko-Uhersko odvetou vyhlásilo válku Srbsku, čímž vyvolalo řetězovou reakci vedoucí k světové válce. Během
jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném konfliktu. Boje první světové války proběhly na několika frontách po Evropě. Od roku 1914 do roku 1918 bylo mobilizováno
přes 60 milionů vojáků. Ze Slavkova bylo povoláno do války 1056 mužů.
Jak první světová válka probíhala je dostatečně známo. Už méně se ví, jak tato válka dopadala na obyvatele Slavkova, co prožívali a jak
žili po dobu čtyř válečných let. Na základě zápisů v kronice města Slavkova se pokusím částečně přiblížit život ve Slavkově v této době.

Rok 1914
Když byl 27. července 1914 vyhlášen císařský manifest války proti Srbsku, zavládla ve
městě všeobecná stísněnost. U těch, kdo očekávali každou chvíli povolávací lístek na vojnu,
to byla obava o život, o osud rodiny, majetku
a podobně. Obava, co přinese budoucnost,
obava o naše národní bytí. V rodinách branců
nastalo brzy smutné loučení. Všeobecně se soudilo, že válka dlouho nepotrvá – 2 až 3 měsíce.
Jedním z prvních opatření, které město přijalo, bylo utvoření dvoučlenných hlídek
u všech východů z města přes den (v noci byly
hlídky trojčlenné). Kolovaly totiž pověsti, že se
nepřátelé snaží vyvážet ze země zlato.
Svolávání branců měl na starosti okresní
úřad. Tento úřad se také staral o to, aby lidé neklesali na mysli, a proto se každý malý válečný
úspěch slavil zdobením veřejných budov prapory v říšských černožlutých barvách.
Po každé mši sv. byla konána modlitba za
našeho mocnáře a v neděli po mši sv. byla zpívána císařská hymna Zachovej nám, Hospodine, císaře a naši zem…
K vlakům, které dopravovaly vojsko na haličskou frontu, přinášeli občané v zástupech vojákům uzeniny, pečivo, čaj, cukroviny, likéry,
doutníky a cigarety. Vojáci se jevili navenek veselí, zpívali, žertovali a na stěny vagonů malovali křídou šibenici s pověšenými Rusy.
Nescházely ale i vážné tváře a ty vzbuzovaly
u lidí soucitné myšlenky na smutný osud, jaký
mnohého z nich očekával.
První zpráva o padlých ze Slavkova na bojišti občany města značně rozrušily. Během
doby však byla kritika potlačována a zdálo se,
že mezi obyvateli opanovalo nadšení pro válku
a společenský život plynul zdánlivě nevzrušen.
Rodiny narukovaných vojáků dostávaly
slušné státní podpory. Nebyl nápadný ani úbytek pracovníků v živnostech, řemeslech a na
polích, kde se více začaly uplatňovat ženy. Byla
ustavena místní zásobovací komise, která zaopatřovala potřebné potraviny.
Na schůzi zdravotní rady v srpnu 1914 bylo
usneseno podle návrhu městského lékaře
dr. Eremiáše zřídit ve Slavkově výpomocnou
nemocnici červeného kříže za účasti místního
dámského odboru tohoto spolku.
14. 9. přijelo asi 40 nádražních vystěhovalců
z Haliče. Byli ubytováni v kasárnách na náměstí
(dnes je v domě ordinace MUDr. Všetíčka).
5. září rekvíroval okresní lékař dr. Singer jménem místodržitelství celou polovinu školní budovy obrácenou ke kostelu (dnes stará budova
ZŠ Komenského) pro nemocnici na 130 postelí.
14. 9. byly zavedeny na cestách občanské
hlídky, aby chránily zemi před nepřátelskými

vyzvědači a škůdci. Bylo zakázáno po 22. hodině toulání a srocování po ulicich.
21. 9. byli dovezeni první ranění vojíni.
Na podzim prvního roku války bylo v hostincích úředně zakázáno prodávat chleba.

Rok 1915
V květnu 1915 se usnesl obecní výbor, že zakoupí dva vagony kukuřice, dva vagony otrub
a potřebné množství jatečného dobytka a jedlých brambor.
Město odvedlo sbírku 1500 Kč zemskému
komitétu pro péči o umělé údy (ortézy)
a osleplé vojíny. Ve Slavkově bylo pro válečné
účely sebráno 410 kg kovů a odesláno ministerstvu války.
13. července bylo rozhodnuto o zřízení
zvláštní nemocnice pro epidemické nemoci
z bývalé sušírny za městem. Byl též zřízen válečný fond pro vrátivší se z války.
11. 11. zaslaly žákyně slavkovských veřejných škol obecné a měšťanské 51 balíčků s vánočními dárky pro vojíny na bojiště.
1. 12. zřídila školní rada pro děti uprchlíků
z Itálie učebnu, kde vyučovala italská učitelka.
Do této učebny chodili malí Italové i z okolí.
Když v tomto roce projížděly slavkovským
nádražím časté transporty raněných, zajatých
nebo haličských uprchlíků a z bojiště přicházely podezřelé zprávy, ochabovalo na všech
stranách dřívější jakés takés nadšení.
Byla zostřena perzekuce českých občanů.
Název „sokol“ a „učitel“ dostal velmi špatný
zvuk. Byli šmahem odváděni k vojsku a do jejich vojenských knížek dostávali poznámku
p. v. (politisch verdächtig), tj. politicky podezřelý. Např. v zimě r. 1917 přišlo těchto oznámení do štábní kanceláře tehdejšího 8. pěšího
pluku asi 500 kusů. Ale v té době již byly téměř
všechny kanceláře obsazeny písaři české národ-

nosti, a tak se stávalo, že tyto zásilky byly asi
po 3 měsících uloženy ad acta. Nutno dodat, že
z celého Brněnska, Vyškovska, Tišnovska
a Boskovicka nebylo ze Slavkova ani jedno
udání. Nejvíce udání bylo z Rousínova a Tišnova.
České učebnice byly na zdejších školách
málo používané a později i zakázány. Asi půl
roku se vyučovalo bez knih, než byly vydané
učebnice nové, státní a vojenskou cenzurou
schválené.
Obyvatelé Slavkova si na válku pomalu zvykali. Zprávy o mrtných a raněných byly přijímány chladněji.
Přestaly se konat obilní trhy. Obilí se sváželo
pod dozorem Hospodářského svazu do dvora
zdejší spořitelny (Palackého nám. č. 126).
Odtud bylo dodáváno obyvatelstvu. Hostince
zaznamenávaly znatelný úbytek hostů a taneční
zábavy se nekonaly. Občas jen divadlo, kino
nebo koncert.

Rok 1916
V březnu 1916 bylo odesláno z dívčích škol
32 balíčků velikonočních dárků pro vojáky
v poli. V červenci bylo umístěno na sýpce proti
klášteru 300 židovských uprchlíků z Bukoviny.
Přišli v zuboženém stavu a zavšivení.
Častými odvody ubývalo řemeslníků. Mnohé
podniky byly zavřeny (např. továrna na hospodářské stroje J. Jirky, dřevařský závod J. Neubauera, klempířská dílna Valnohova aj.),
výstavba ve městě se zastavila úplně.
Váleční uprchlíci přidělali obci starosti se
stravováním a ubytováním. Byly zavedeny tisštěné poukázky na různé potraviny (na chléb
chlebenky, na mouku moučenky, na tuky tučenky a jiné -enky). V této době ještě příliš
velká nouze nebyla, třebaže ceny životních potřeb stouply až o 200 %.
Téměř v každém domě lidé chovali králíky.
O obdělávání pole se začaly starat ženy, které
vyvážely hnůj, sekly jetel, oraly, vláčely, sely
atd. Mít vlastní pole byla v této době velká výhoda.
Rodiny vojáků dostávaly slušné státní podpory, takže závistiví lidé jim vkládaly do úst
(Pokračování na další straně)
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Seznam padlých nebo nezvěstných občanů Slavkova za I. světové války
Č. Příjmení a jméno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Andrla Josef
Antoš Jan
Baláč Stanislav
Beránek Josef
Bradáč Josef
Cenek Vilém
Coufal Alois
Coufal Vilém
Deutsch Adolf
Dofek Rudolf
Doležal Alois
Drabík František
Duroň Václav
Dvořák JUDr.
Černík František
Červinka Jakub
Formánek Jan
Frank Alois
Fürst Ervin
Hanák Bohumil
Häring Jan
Hejdušek Stanislav
Hložek Josef
Hrozek Josef
Chadim Josef
Chaloupka Ludvík
Charvát Ferdinand
Chromeček Alois
Chromeček František
Janečka Jan
John Vojtěch
Jokl Leopold
Kouhlík František
Klár Emil
Kantek Vilém
Kocián Jaromír
Kolbáček Antonín
Kousal Ladislav
Kraml Pavel
Krasický František
Kubáček Augustin
Ledvina Antonín
Ledvina Václav
Lukša Štěpán
Marek Karel
Matyáš Tomáš
Mezník Richard
Montág Robert
Moravčík František
Moudrý Alois
Moudrý Antonín
Musil Josef
Navrátil Rudolf
Navrátil Stanislav
Neubauer Jakub
Obruča Metoděj
Olšinský Josef
Paseka František
Paleček František
Pavézka Alois
Porečník Jiří
Preis Hugo
Procházka Tomáš
Quitt Leopold
Reich Karel
Rotrekl Alois
Roupa Tomáš
Řičánek Matěj
Salomon Jaroslav
Schovanec František
Slanina Leopold
Steiger Ludvík
Strach Rudolf
Šedý Eduard
Šlégr Josef
Urbánek Josef
Valíček Julius
Vilím Josef
Voděra Antonín
Vrána František
Vrána Jan
Vymazal Ondřej
Wachtel Jan
Weinstein Vilhelm
Zukal Jan
Zvěřina Jan
Železný Miloslav

Věk

Zaměstnání

30
21
26
22
39
31
26
36
49
29
33
41
47
33
37
42
27
22
25
23
24
26
49
31
33
28
41
21
28
35
18
22
19

vojín
natěrač
úředník
holič
kolář
vojín
t. č. vojín
řezník
městský nosič
vojín
tesařský mistr
stolař. pomocník
tovární dělník
advokát
panský kočí
domob. vojín
dělník
holič. pomocník
doktor práv
hosp. příručí
krejč. pomocník
nádeník
tovární dělník
knihař
domobranec
řezník
nádeník
obuvník
zedník
polní hlídač

23
24
50
21
39
23
26
35
28
28
36
25
27
35
19
18
22
38
24
19
40
30
24
42
21
21
33
21
47
23
22
21
39
22
25
25
42
35
24
42
34
36
24
27
22
31
37
43
24
30
18
25
19

stolař
rolník
nádeník
rolník

vojín
pekař

pekař
obuvník
řezník
hosp. příručí
krejčí
stolař
obuvník
legionář
dělník
vojín
vojín
tesařský mistr
bednář
dělník
rolník
malíř pokojů
knihař
domobranec
obchodník
vařič v cukrovaru
pekař
zedník
tesař
cukr. pomocník
čeledín
rolník
řezník
studující
nádeník
dělník
tesař
kočí
doktorant práv
řezník
kočí
zahradník
rolník
mědikovec
koželuh
tesař
tovární dělník
rolník

Datum úmrtí

Příčina smrti

22. 7. 1915
23. 9. 1915
15. 9. 1915
14. 9. 1915
26. 5. 1918
? 12. 1914
27. 8. 1916
7. 7. 1915
10. 1. 1916
28. 11. 1914
22. 7. 1915
12. 8. 1914
18. 4. 1918
? 1914
26. 12. 1914
2. 11. 1915
16. 2. 1918
20. 9. 1914
? 1915
7. 10. 1916
18. 10. 1915
30. 9. 1918
18. 12. 1917
31. 12. 1919
24. 3. 1918
? 1916
13. 1. 1916
17. 12. 1914
15. 2. 1915
15. 6. 1918
7. 9. 1917
23. 3. 1915
8. 10. 1916

padl u Gorice
padl na bojišti
padl na bojišti
v nemocnici v Urugváru
v nemocnici v Brně
padl v Haliči (Polsko)
zemřel v ruském zajetí
v nemocnici ve Vídni
zemř. u Lovčenu (Černá Hora)
padl v boji
padl u Doberda (Itálie)
v nemocnici v Brně
zemř. ve Stanislavi (Polsko)
padl na ruském bojišti
padl ve válce
zemřel na zánět žlučníku
v nemocnici ve Šternberku
padl na bojišti
padl v Karpatech
v nemocnici v Brně
padl na bojišti
padl na Sibiři
v nemoc. v Alesiu (Albánie)
prohlášen za mrtvého
zemř. v nemocnici v Praze
padl v Rusku
zemřel v nemocnici
padl u Više (Srbsko)
padl v Karpatech
padl v Itálii
zemřel v v polní nemocnici
zemř. u Legengahömihály(?) (Uhry)
padl ve válce

10. 9. 1916
15. 10. 1914
22. 5. 1916
17. 9. 1914
20. 6. 1916
5. 9. 1915
30. 6. 1920
28. 6. 1918
30. 6. 1918
28. 4. 1916
2. 10. 1917
18. 5. 1915
13. 11. 1914
31. 12. 1920
25. 6. 1916
20. 9. 1918
19. 11. 1920
18. 7. 1914
17. 5. 1915
11. 12. 1917
21. 6. 1915
31. 12. 1919
31. 12. 1919
1. 3. 1918
17. 5. 1915
4. 6. 1916
16. 5. 1916
26. 12. 1914
31. 5. 1918
22. 5. 1916
13. 10. 1915
7. 11. 1914
6. 8. 1918
30. 5. 1919
31. 12. 1919
17. 9. 1917
21. 11. 1914
? 1915
30. 8. 1914
30. 10. 1914
14. 9. 1914
6. 12. 1914
31. 12. 1919
11. 9. 1914
18. 10. ?
19. 4. 1919
20. 3. 1917
31. 12. 1918
10. 9. 1918
? 1917
? 1916
9. 6. 1918
11. 2. 1918

zemřel v v nemocnici v Ziano
padl u Přemyšlu
zemřel v nemocnici v Kolomeji
padl ve válce
padl v Rusku
padl na bojišti
prohl. za mrtvého
zemřel v nemocnici v Brně
zemřel v nemocnici ve Steyeru
zemřel v nemocnici v Miskolczi
padl u Tasubia
padl u Klimontova
padl u Dubna (Polsko)
prohlášen za mrtvého
zemřel v nemocnici
nezvěstný (Itálie)
tuberkuloza plic
padl ve válce
padl u Klimontova (Polsko)
padl u Primolana (Itálie)
padl ve válce
prohl. za mrtvého
prohl. za mrtvého
padl na italském bojišti
padl na bojišti
padl na bojišti
střevní tuberkuloza
padl u Više (Srbsko)
zemřel v nemocnici v Brně
tuberkuloza hrtanu
padl na bojišti
padl na bojišti
tuberkuloza plic
zemřel na Slovensku
prohlášen za mrtvého
padl na bojišti
padl u Krakova
padl ve válce
padl u Zámoště (Rusko)
padl ve válce
p. u Sandoměře (Rusko)
padl u Ruskie (Polsko)
prohlášen za mrtvého
padl na Drině (Srbsko)
padl na italském bojišti
zemřel u Manganu v Rusku
padl u Rudky Mirýnské
prohlášen za mrtvého
zemřel v Krullenfeldu
na italském bojišti
zemřel v nemocnici v Krasnostavě
zemřel v Rusku
zemřel v nemocnici v Benátkách
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(Dokončení ze strany 28)

slova: „Zachovaj nám, Hospodine, ať ta vojna
nepomine“.
Postupně začal být nedostatek některých potravin, až byl vydán zákaz volného prodeje
másla, tvarohu a vajec, které se mohly prodávat
pouze na radnici. Různé poukázky na potraviny
sice dávaly nárok na koupi, ale prodej nezabezpečovaly – jen, pokud zásoba stačila.
Na jaře roku 1916 se zavedla evidence osetí
a osázení polí a po sklizni se určilo, kolik si
může dotyčný ze své sklizně ponechat. Zbytek
musel odevzdat pro zásobování.
Ceny všeho zboží letěly nahoru až téměř
o 1000 %. Některé druhy potraviny zmizely
úplně. Např. rohlíky, uzenky nebo cervulát
(měkký salám). Pekařům bylo zakázáno péct rohlíky. Přidělovaná mouka byla špatné jakosti
(přísady koukole, přidány rozemleté kaštany aj.).
Pověstný v tomto ohledu byl zbýšovský mlýn,
odkud Slavkov mouku odebíral. U chudších
vrstev obyvatel se začala projevovat podvýživa.

Rok 1917
Ředitel velkostatku František Novák ponechal části půdy ve stromořadí za zámeckým parkem bezplatně chudině k pěstování zeleniny
a brambor. Toto opatření se však neosvědčilo
pro stín.
U příležitosti prvního jara panování císaře
Karla I. byly po obou stranách ulice ve Stodolách
vysázeny žactvem škol třešňové stromky. Proslov přednesl ředitel chlapecké měšťanské školy
Ludvík Fiala. Tak vznik Karlův sad (v r. 1920
byl pak přejmenován na Masarykův sad).
V říjnu 1917 vykonali žáci obou měšťanských
škol a klášterní školy sbírky na fond pro vdovy
a sirotky po padlých vojínech.
V tomto měsíci byly zakázány veškeré večerní „toulky“ mládeže a školních dětí.
Vojenská povinnost v této době byla do 50
let. Zprávy o padlých řídly, pozůstalí dostávali
zvýšené podpory. Peněz mezi lidmi bylo dost,
ale nebylo za ně co koupit. Byl citelný nedostatek základních živin: mléka, másla, vajec a tvarohu. Pro mléko chodili obyvatelé Slavkova do
okolních obcí.
V létě nebylo pivo. Pokud nějaké bylo, tak
bylo jen 4stupňové a vařené z bramborové
mouky a z melasy z uherského prosa nebo
i z pýru. Ječmen se nesměl skladovat. V hostincích se pilo víno. Místo cigaret se kouřilo bukové listí, rebarbora, jetel, komonice, růžový
květ aj. Kuřáci měli nárok jen na 1 balíček tabáku (špatného) nebo 2 cigarety týdně.
V této době vznikl i terminus technicus
„fronty“, který my dnes známe z nedávné minulosti velmi dobře. Do té doby to byl jev neznámý. Ve frontách se čekalo již brzy od rána
(od 3 hodin). Obecní strážník dohlížel, aby
nikdo nepředbíhal. Např. mouky se vydávalo
maximálně 140 dkg na osobu a týden. Byly zavedeny masné dny v týdnu, kdy bylo dovoleno
sekat maso, a to 10 dkg na osobu/týden.
Prodávané pečivo nebylo k jídlu. Mlynáři
i nadále přidávali do mouky různé náhražky.
Chléb byl černý jako hlína, kterou podle kronikáře mlynáři přidávali do mouky.
Žně v roce 1917 byly dobré, pšenice a žita
bylo dost, ječmenu bylo méně, brambor bylo
více v nížinách. O žních chodily úřednické i učitelské rodiny „na klásí“. Nedostatek potravin
nutil lidi na polích i krást.
Rolníkům i cukrovaru byli na žádost přidělováni ruští, srbští a italští zajatci.
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Občané Slavkova
působící v legiích
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Příjmení a jméno
Andrla Bohumil
Auda Leopold
Bégr František
Bednář Jan
Bílek Jan
Burjanek Boleslav
Hajduček Stanislav
Holoubek Silvestr
Hrazdílek Bohumil
Hrubý Jan
Chaloupka Jan
Jakubíček František
Jelínek František
Kachlík Jaroš
Kundrát Josef
Ledvina Karel
Macenauer František
Macenauer Karel
Májek Jan
Menoušek
Nečas Antonín
Moudrý Antonín
Moudrý Vincenc
Navrátil František
Novák Josef
Paseka Jan
Pokorný Josef
Pospíchal Alois
Pražský Ferdinand
Quirenz Karel
Rumpa Jan
Řehák Alois
Schneider Jaroslav
Stojar Bohuš
Svoboda Jan
Suchomel Ladislav
Šedý Karel
Šimáček Jan
Steiger Stanislav
Štroff Emil
Tatíček František
Uhlíř František
Uhlíř Josef
Valníček Jan
Weinstein Svatopluk
Weinstein Vítězslav
Zvěřina Jan
Zvěřina Karel
Zanker Robert

Stát
Francie
Itálie
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Francie
Rusko
Rusko
Rusko
Itálie
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Itálie
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Francie
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Rusko
Itálie

Vyvinul se nákup zboží výměnou (barter). Např.
když chtěl obuvník koupit v Brně své potřeby, musel
přinést máslo, sádlo, vejce aj. Tabák, petrolej, svíčky,
mýdlo, niti, plátno apod. se staly běžným platidlem.
Z tohoto obchodu se vyvinulo „keťaství“, tj. nepoctivý, na rychlé zbohatnutí vypočítaný prodej zboží.
Takovým způsobem povstali váleční zbohatlíci i ve
Slavkově.
K dostání nebylo ani mýdlo, a tak kdo měl potřebný tuk, vařil je doma. Drahota byla i v dalších
oborech, např. textilním a kožedělném.
Během války byla částečné zanedbávána výuka ve
školách. Někteří učitelé byli odvedeni a ti zbylí byli
přiděleni na výpomoc zdejšímu c. k. bernímu úřadu.
V květnu 1917 byly sneseny z kostelní věže k válečným účelům dva zvony – jeden velký a jeden malý
z Urbanské věžičky. K těmto účelům byla zabavena
i měděná krytina, která byla nahrazena železným plechem. Zasvé vzaly i měděné okapy na zámku. Zrekvírováno bylo i měděné, cínové nebo zinkové
nádobí, hmoždíře a svícny. Za zrekvírované zvony
bylo vyplaceno 5116 K, z čehož 5000 K bylo upsáno
na válečnou půjčku. Zbytek byl uložen do Slavkovské spořitelny na tzv. zvonový fond farního chrámu
ve Slavkově.
Po ruské revoluci v r. 1917, kdy Rumunsko bylo
poraženo a Itálie utržila porážku, byla nálada mezi
českým obyvatelstvem krušná. Lidé měli strach z vývoje českých zemí. Zvlášť učitelé pociťovali jistou
schizofrenii, když museli s děmi oslavovat neúspěchy
nepřátel. V těchto chvílích se učitelé snažili udržovat
u dětí vědomí příslušnosti k českému národu a snažili
se v nich budit lásku k vlasti.

Rok 1918
Společenský život ve městě byl zhruba na úrovni
let předešlých. Lidé navštěvovali divadelní představení, kino, zábavy i přednášky. Zprávy o padlých
slavkovských vojácích byly stále spořejší. Manželkám vojáků byly zpětně zvýšeny zaopatřovací příspěvky až na 500 K měsíčně.
Stejně tak jako v předešlém roce, i v r. 1918 byl
v hostincích nedostatek piva, nebylo kuřivo. Nouze
byla i o palivo a svítivo (petrolej). Řady stromů na
březích Litavy padly za oběť chudým již na podzim
roku 1917. Stejně tak i spodní větve kaštanových a lipových alejí. Padly také stromy v poli od zámku
směrem ke Kozím horám.
Dále stoupala drahota. I přes všechny útrapy, které
obyvatelé zakoušeli, lidé tento stav snášeli bez nějakého reptání nebo neloajálních projevů. Naopak,
všechny oficiální slavnosti monarchie se konaly s obvyklou pietou. Avšak mladší lidé v této době už nebyli k vládnoucím Habsburkům tak loajální, jako
pisatel kroniky P. Tichavský, který patřil ke generaci
starší. Za války loajalita zmizela úplně, čehož dokladem jsou naši legionáři. Při nedělních bohoslužbách
býval kostel plný, ale jakmile zahrály varhany rakouskou hymnu „Zachovej nám…“, všichni, kdo zde nebyli z povinnosti, odešli.
Zdejší nemocnice umístěná v přízemním patře
školy pro raněné rakouské vojáky byla vedena
vzorně a za dobu jejího trvání se v ní vystřídalo přes
5500 vojáků, z toho bylo 70 Slavkovanů.
Když byla naše (rakouská) armáda v Itálii na řece
Piavě poražena a německá armáda byla poražena ve
Francii, nadešel 28. říjen 1918 – den prohlášení samostatnosti československého státu.

Válka skončila vítězstvím Dohody a kapitulací poražených Ústředních mocností. Jako konec světové války je udáván 11. listopad 1918, kdy od 11
hodin zavládlo na všech frontách příměří (11. 11. v 11 hodin). Na troskách
Rakouska-Uherska vznikly nové státy – Československo, Rakousko, Maďarsko. Část území R-U připadla Polsku, Rumunsku, Itálii a Státu Slovinců,
Chorvatů a Srbů.
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Spouštění zrekvírovaných zvonů

Foto: archiv ř.-k. farnosti

Ve Slavkově byla tato zpráva přijata s velkým překvapením a obrovskou radostí. Na budovách vlály červenobílé prapory. Znaky rakouské vlády z c. k.
úředních budov byly sňaty a obrazy císaře byly odstraněny. Vládní emblémy byly utopeny v „Posrané“.
Židům, kteří na svých domech ve městě také vztyčili oslavné prapory, bylo představenstvem obce přikázano sejmout je z důvodu předstírané a neupřímné
oslavy. V židovské obci neslavil nikdo.
Přednosta železniční stanice J. Weinstein přednesl
na schodech radnice nadšenou vlasteneckou řeč k četnému publiku. Večer uspořádal Sokol lampionový
průvod městem.
Prapory na domech vlály celý týden, v kostele
Vzkříšení Páně byly bohoslužby za vlast a další projevy vlastenectví. „První neděli po převratu poprvé
zazněla v kostele naše národní hymna. Nabitý chrám
hřměl ohromným sborovým hlasem hymny, třásl se
a chvěl, jak jsem nikdy předtím ani potom neslyšel,“
(kronikář J. Severa).
Vlády ve městě se ujal vedle obecního výboru nově
utvořený Národní výbor a Socialistická rada.
14. 12. 1918 bylo rozhodnuto o sloučení obou samostatných obcí – Slavkova (křesťanské obce) a Slavkova (židovské obce). Nová místní obec se od této
chvíle nazývala město Slavkov (od 26. 5. 1922 Slavkov u Brna).
Počet obyvatel
r. 1910
r. 1921
Slavkov
4103
4231
Vyškov
6213
5492
Bučovice
3238
3046
V roce 1920 se vraceli ruští legionáři. Osm z nich
si s sebou přivezli manželky Rusky. Ze Slavkova bylo
49 legionářů, z toho 42 z nich bojovalo na ruském bojišti, 4 na italském a 3 legionáři ve Francii.
Legionáři a ostatní vojáci ze Slavkova u Brna budou
obsahem dalších pokračování o historii I. světové
války ve Slavkovském zpravodaji.
Zpracoval B. Maleček
Zdroje: Kronika Slavkova, internet

Výzva
Prosíme čtenáře, jejichž člen rodiny se zúčastnil
bojů I. světové války, aby se podělili o jeho příběh
s ostatními čtenáři Slavkovského zpravodaje. Pište
na e-mail: info@bmtypo.cz. Děkujeme.
red.
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Slavkovský devítiboj
Austerlitz Adventure zve všechny sportovní
nadšence na letošní 5. ročník amatérského atletického klání s názvem Slavkovský devítiboj
2014. Akce se uskuteční v sobotu 5. července
v areálu stadionu ve Slavkově u Brna. Soutěžit
se bude v disciplínách: 100 m, dálka, koule,
výška, 400 m, 110 m překážek, disk, oštěp,
1500 m. Akce se mohou zúčastnit všichni
starší 15 let. Pokud máte zájem se zúčastnit,
pokračujte na www.austerlitz-adventure.cz

Plavání pro seniory
Svaz diabetiků ČR ve spolupráci s Technickými službami města Slavkova organizuje cvičení s plaváním pro seniory na letním koupališti.
Začínáme v pondělí 7. července v 10 hodin a za
permanentku na 10 vstupů zaplatí členové SD
ČR 200, ostatní 250 Kč. Slevenku dostanete na
jméno v naší kanceláři na poliklinice, nebo
přímo na koupališti. Podmínkou je účast na společném cvičení s Mgr. Janou Sekerkovou.

Titanic ve Slavkovském pivovaru

Foto: archiv SP

Bigbítový minifestival
Slavkovský pivovar zve všechny milovníky
dobré brněnské rockové muziky a piva na bigbítový minifestival Když se chlapi sejdou, který
se koná v sobotu 19. července od 15 hodin
v areálu Slavkovského pivovaru. Vystoupí kapely Dogma Art, Titanic a TomJegr & Gang.
Během festivalu budou probíhat různé pivní
soutěže o zajímavé ceny. Vstupné 150 Kč.
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ROČNÍK XVI.

Měsíčník vydávaný v nákladu 3450 ks
vydavatelstvím BM typo, Brněnská 642, Slavkov u Brna
Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035
Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Mgr. Zdeněk Novák (předseda), Eva Janková (místopředsedkyně), Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Ing. Ivan Charvát,
Ing. Ladislav Jedlička, Radoslav Lánský, Ing. Libor Válka.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném čase a bezplatně.
Sazba a grafická úprava
Bedřich Maleček, Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz.
Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov. Distribuce: Martina Ruská, Slavkov
Příjem inzerce do čísla 7/2014
Uzávěrka pro inzerci je pátek 17. července do 16 hodin
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 7/2014
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 15. července.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
příspěvku, popř. i nezařazení. Příspěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 28. června 2014

Finálové utkání žen

Foto: archiv BV

Staropramen Cool Super Cup
Na Mezinárodním turnaj mužů a žen v plážovém volejbalu, který se konal ve Slavkově
u Brna ve dnech 13.–15. června, zvítězila dvojice Přemysl Kubala a Jan Hadrava v kategorii
mužů a Michaela Vorlová a Šárka Nakládalová
v kategorii žen.
Na pláži ve Slavkově se již tradičně za krásného slunečného počasí odehrál beachvolejbalový turnaj naší nejvyšší soutěže s mezinárodní
účastí STAROPRAMEN COOL SUPER CUP.
Vedle domácí absolutní špičky se ve Slavkově
kromě tradičních slovenských dvojic představili také hráči a hráčky z Rakouska a Polska.
Mezi muži měla úspěšnou premiéru těsně
před turnajem nově sestavená reprezentační
dvojice P. Kubala a J. Hadrava. Přítomné odborníky však nejvíce zaujalo utkání o třetí
místo, kde proti sobě nastoupili velké české naděje. Na jedné straně po boku O. Přidala syn
našeho bývalého reprezentanta, teprve sedmnáctiletý D. Džavoronok a proti němu spolu
s Polákem P. Marciniakem hrající dvaadvacetiletý P. Doubravský, který před dvěma roky
ještě jako člen SK Beachvolleyball Slavkov vybojoval domácí titul v kategorii dvacetiletých.
Letošní zimu pobýval v USA, kde se vedle studia věnoval tréninku plážového volejbalu a výsledek se dostavil hned zkraje letošní sezony.

V kategorii žen vedle očekávaného finále, ve
kterém se naše bývalé reprezentantky Tobiášová s Novákovou střetly se současnými reprezentantkami Vorlovou a Nakládalovou,
které před měsícem překvapily senzačním postupem z kvalifikace a skvělou hrou ve skupině
turnaje světové série Praque Beach Open,
velice pěknou hrou překvapila nakonec třetí
dvojice Haragová-Formánková, která do semifinále postupivala až z kvalifikace.
Výsledky:
Muži – finále: Kubala, Hadrava – D. Kufa,
Lenc 2:0 (21:18, 27:25); o 3. místo: Přidal, Džavoronok – Doubravský, Marciniak (PL) 2:1
(21:14, 19:21, 15:12); 1. semifinále: D. Kufa,
Lenc–Doubravský, Marciniak (PL) 2:1 (21:15,
17:21, 15:13); 2. semifinále: Kubala, J. Hadrava–Přidal, Džavoronok 2:0 (21:19, 21:15).
Ženy – finále: Vorlová, Nakládalová–Tobiášová, Nováková 2:0 (21:17, 23:21); o 3. místo:
Haragová, Formánková–Bendíková, Třešňáková 2:0 (21:16, 21:11); 1. semifinále: Tobiášová, Nováková–Haragová, Formánková 2:0
(21:17, 21:17); 2. semifinále: Vorlová,
Nakládalová–Bendíková, Třešňáková 2:0
(21:14, 21:13).
za SK Beachvolleyball Slavkov:
Lubomír Kuchta, Jan Biječek a David Zehnálek

KALENDÁŘ AKCÍ – ČERVENEC 2014
Datum

hod.

5. 7.
6. 7.
15.00–16.00
7. 7.
10.00
12. 7.
10.00–16.00
12. 7.
14.00
12. 7.
14.–18. 7. 8.00–15.30
26. 7.
od 10.00
Probíhající výstavy
1.–31. 7. 9.00–17.00
1.–31. 7. 9.00–17.00
1.-31.7. 9.00–17.00
do 31. 7. 9.00–17.00
do 14. 9. 9.00–17.00
do 31. 8. 9.00–17.00

akce/místo konání

pořadatel

Slavkovský devítiboj – 5. ročník amatérského atletického klání
Austerlitz Adventure
Folklor na zámku – folklorní vystoupení v rámci V. SFFS Dambořice ZS-A, Festival Dambořice
Plavání pro seniory – letní koupaliště, s J. Sekerkovou
Svaz diabetiků
Bál princezen v zámeckém parku
ZS-A, Egmont CZ
Slavkovský koštýř – ochutnávka vín z oblastí Moravy ve dvoře Panského domu
radnice
Popelka na zámku (13, 14, 15 hod.; nutná rezervace 544 227 548)
ZS-A
Prázdniny s kašpárkem – příměstský tábor
Rodinná pohoda, o. s.
Mezinárodní turnaj v pétanque Grand Prix d Austerlitz 2014
ZS-A, PC Austerlitz
Antické léto na zámku - oživené prohlídky zaměřené na antickou mytologii,
provedou Vás průvodci v antickém kostýmu
Komentované prohlídky parku
Středověké prohlídky podzemí – provází rytíř nebo markytánka, součástí prohlídky
interaktivní ukázka rytířské zbroje
MERKUR – populární stavebnice ve výstavních prostorách zámku
Výstava keramiky Martiny Mirošové a soch Davida Smělíka
Ozdoby těla i duše – výstava šperků Ireny Lochmanové a kreseb Evy Pěchoučkové

ZS-A
ZS-A
ZS-A
ZS-A
ZS-A
ZS-A

Výzva pro pořadatele akcí
Informace o pořádaných sportovních a společenských akcích dodávejte na Informační centrum.
e-mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz.

Společná skladba

Malé ohlédnutí za Sborováním v Šaraticích
Jednota Musica sacra usiluje o zkvalitnění hudební
složky liturgie především zvýšením liturgické a hudební úrovně varhaníků od roku 1992. Svojí činností
navazuje na Jednotu pro zvelebení církevní hudby
na Moravě, založenou z podnětu Leoše Janáčka
v roce 1881 a zrušenou komunisty roku 1951. Jednou
z aktivit brněnské Musica sacra je pořádání nesoutěžní
přehlídky chrámových sborů Sborování – na jaře
2014 proběhl již její sedmnáctý ročník. V lichém roce
se Sborování koná centrálně na jednom místě, v roce
sudém probíhá v několika regionech – letos ve
Znojmě, v Šaraticích, v Jimramově a v Brně.
Do šaratického kostela sv. Mikuláše zavítali účastníci Sborování v sobotu 24. května. Od 8 hod. měly
sbory možnost zkoušet s novými digitálními varhanami (Eminent, Cantate II) u bočního oltáře kostela
či na třech dalších nástrojích v přilehlé faře (harmoniu, analogových dvoumanulálových varhanách s pedálem, keybordu). Přehlídka začala přesně v 10 hod.,
zúčastnilo se jí pět sborů:
1. Magnificat (Újezd u Brna), sbormistr Marie Kozáková, celkem devět účinkujících. Repertoir: Wolfgang Amadeus Mozart (?) – Adoramus te Christe;

Anton Bruckner – Locus iste; Patrick G. Killeen – Ave
Maria; Ondřej Múčka – Aleluja.
2. Chrámový sbor z Archlebova, sbormistr Tomáš
Hořava, varhaník Michal Závodný, celkem devatenáct
účinkujících. Repertoir: František Ladislav Hovorka –
Modlitba za vlast; Joseph Güttler – Zdrávas Maria;
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij – Tebe poem; Karel Ševela – Má drahá Moravo a Ó Matko, pomocnice naše
neznámého autora.
3. Chrámový sbor při kostele sv. Václava v Nemoticích, ženský komorní sbor řídil a na varhany doprovodil Michael Korbička, sedm účinkujících. Repertoir:
Jiří Pavlica – Anděle Boží; Jiří Bříza – Chvalte Hospodina; Petr Eben – Smiluj se, Bože; Adam Václav Michna
z Otradovic – Svatý Václave; Edward Elgar – Ave
verum; François Joseph Krafft – Benedicamus Domino.
4. Pěvecký sbor Gloria (Slavkov u Brna), sbormistr
Petr Hlaváček, varhaník Olga Frydrychová, celkem
patnáct účinkujících. Repertoir: Johann Joseph Fux –
Angelis suis; Johann Sebastian Bach – Jesus bleibet
meine Freude (BWV 147); Zdeněk Pololáník – Ave
Maria; Antonio Lotti – Kyrie, Gloria (Missa in C);
César Franck – Panis angelicus.

Collegium musicale bonum s prof. J. Sehnalem a D. Postráneckým

5. Collegium musicale bonum (Slavkov u Brna),
dirigent Karol Frydrych, varhaník David Postránecký, housle Ladislav Jedlička a Zdeněk Kábrt,
trubka Matěj Červinka, tympány Lenka Havlátová,
celkem šestnáct účinkujících. Repertoir: Bohuslav
Matěj Černohorský – Dixit Dominus 1, Laudate
Dominum 5 (Vesperae minus solenne); Zdeněk Fibich – Kyrie, Gloria (Missa brevis in F dur, op. 21);
Wolfgang Amadeus Mozart – Tantum ergo in D dur
(KV 197).
Vděčné obecenstvo slyšelo spektrum skladeb
autorů od baroka po současnost v interpretaci různých pěvecko-hudebních uskupení. Ačkoli převládal
zpěv za doprovodu varhan, např. sbor Magnificat
provedl všechny skladby a capella, Collegium musicale bonum zase za doprovodu královského nástroje a malého orchestříčku. Na závěr přehlídky
všechny sbory zazpívaly společně Surrexit Christus
hodie (Capella regia musicalis) Karla Václava Holana Rovenského, řídil podepsaný, na varhany hrál
pedagog Janáčkovy akademie múzických umění
v Brně MgA. et MgA. David Postránecký, jenž
skladbu obohatil vynikajícími improvizacemi. Program byl pestrý, posluchač se rozhodně nenudil,
společná skladba vyzněla triumfálně. K nezapomenutelné atmosféře přispěl nemalou měrou světově
uznávaný hudební historik prof. Jiří Sehnal, CSc.,
který přehlídku moderoval s noblesou a erudicí.
Úvodní i závěrečné slovo měl Reverendus Dominus
PaedDr. Marek Slatinský. Na světlou vzpomínku dostali všichni účastníci podrobné programy na kvalitním papíru i s pozdravem a požehnáním brněnského
biskupa, sbormistři obdrželi pamětní listy. Poté následovalo občerstvení na farní zahradě.
Rád bych poděkoval všem účinkujícím za krásnou, hřejivou, přející atmosféru. Poděkování náleží
sponzorům: Obci Hostěrádky-Rešov se starostou
Zdeňkem Petrášem, Obci Šaratice se starostou Karlem Kaloudou, Obci Zbýšov se starostou Jaroslavem
Žalkovským, hostitelské Římskokatolické farnosti
Šaratice, ale také těm, kteří se podíleli na technické
přípravě Sborování: Zdeňku Petrášovi, Ing. Martinu
Žilkovi a dvou desítkám členů Spolku dobrovolných
hasičů Hostěrádky-Rešov. Akci zaštítil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.
Karol Frydrych, intendant Sborování

Mít auto, nebo mít Passat je nesrovnatelný rozdíl

... to je Passat.

Autorizovaný prodejce Volkswagen

AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 123, fax: 544 227 347, www.autobayer.cz, e-mail: osobni.vw@autobayer.cz

