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Slovo starosty
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Foto: 5x R. Lánský, 2x P. Maleček

Vážení spoluobčané, letní prázdniny pozvolna míří ke své polovině,
děti tráví svůj volný čas na dovolených
se svými rodiči, na letních táborech se
svými kamarády či u prarodičů, kteří
se na ně po celý rok moc těšili. Mnozí
pobývají na chalupách na vesnicích či
chatách v přírodě, někteří ve městech.
Všichni však mohou díky tomu poznávat nová místa
a věci, seznamovat se s novými kamarády, zažívat chvíle,
na které budou v dospělosti zcela jistě rádi vzpomínat.
My dospělí máme možnost v těchto týdnech věnovat
se o dovolené nejen odpočinku či cestování, ale především svým dětem, na které v průběhu školního roku dopadají nejrůznější povinnosti, stejně jako na nás ty
pracovní. Při tom všem přesto bedlivě pozorujeme dění
kolem nás, nejen to místní, regionální či republikové, ale
s narůstajícími obavami i to světové. Přestože se nám
může zdát vzdálené, doléhá na nás bohužel velmi bezprostředně. Poslední události na Ukrajině i na Blízkém
východě (území Izraele a Palestiny) u nás vyvolává logické obavy z budoucího vývoje těchto doposud lokálních válečných konfliktů. Přímým a otřesným důkazem
a současně i mementem je nám smrt téměř tří set nevinných pasažérů civilního letounu, který byl v minulém
týdnu za dosud nezjištěných okolností sestřelen v mezinárodním leteckém koridoru nad východní částí Ukrajiny.

30. srpna

Příští číslo vyjde

(Pokračování na str. 3)
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Palackého náměstí čeká na vítěze • Foto: M. Marek

Cyklisté
ovládli Slavkov

Závod žen s hromadným startem • Foto: P. Maleček

Ve čtvrtek 26. června bylo ve Slavkově
u Brna zahájeno společné Mistrovství Česka
a Slovenska v silniční cyklistice. Slavkov se
tak stal mekkou české a slovenské cyklistiky.
Společný šampionát přilákal na start to nejlepší, co v současné době v českém a slovenském pelotonu lze vidět: Zdeňka Štybara,
Leopolda Königa, Jana Bártu, Milana Kadlece, Petra Vakoče, Petera Sagana či Martinu
Sáblíkovou nebo Pavla Boudného.
Cyklistickými mistry republiky v časovce
se stejně jako loni stali Martina Sáblíková
s Janem Bártou.
Zdeněk Štybar je po sedmi titulech z cyklokrosu poprvé mistrem republiky v silniční
cyklistice. Cílem projel těsně před slovenským mistrem Peterem Saganem.
Velká gratulace patří Slavkovákovi Pavlu
Boudnému, který, ač není silniční specialista,
na MČR skončil na úžasném osmém místě,
celkově se umístil jako dvanáctý. Děkujeme
za reprezentaci Slavkova ve Slavkově!

Peloton u Němčan • Foto: M. Marek

Uprostřed Pavel Boudný • Foto: P. Navrátil

Olympionici J. Daler a M. Zyka
• Foto: M. Tesáčková

Martina Sáblíková • Foto: R. Lánský

Sagan a Štybar • Foto: R. Lánský

Slavkovský koštýř • Foto: R. Lánský

Martina Sáblíková v obležení • Foto: P. Maleček

Pavel Boudný • Foto: P. Navrátil

Vinařští romantici se Zdeňkem Junákem • Foto: R. Lánský

První Slavkovský koštýř se vydařil
Dobré víno od našich špičkových vinařů, moravská i francouzská hudba, vyzrálé sýry, milí lidé
a ideální počasí. První ročník Slavkovského koštýře,
který se uskutečnil na nádvoří Panského dvoru druhou červencovou sobotu, v sobě snoubil vše, co
k pohodovým slavnostem vína patří.

Nádvoří jednoho z nejstarších domů na Palackého
náměstí se začalo plnit už od dvou hodin odpoledne.
Návštěvníky tam přilákali dva špičkoví akordeonisté
Olga Shytová a Martin Macíček vystupující pod názvem Duo Kontrast. Francouzské šansony, lidové
písně nebo ohnivé tango navodily atmosféru při ochut-

návce vín, která přivezla prezentovat přední moravská
vinařství. V tradičních dřevěných stáncích se představily značky Bonus Eventus z Podluží, Spielberg
a Dufek z Kyjovska, Arte vini ze Znojemské oblasti,
Suský z Velkých Pavlovic nebo Košulič z Hustopečí.
(Pokračování na str. 7)
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Slovo starosty k aktuálnímu dění ve městě
(Dokončení ze str. 1)

Z výše uvedeného se může zdát dění v našem
městě jako klidné a pohodové, přesto je velmi
živé a pro všechny nás z pohledu pohody života
podstatné.

Absolventi základních škol
V závěrečných dnech měsíce června jsem
měl opět po roce možnost zúčastnit se slavnostního ukončení povinné školní docházky žáků
našich základních škol spojené s předáváním
závěrečných vysvědčení, které se již tradičně
pořádá v historických sálech slavkovského
městského zámku. Této akce se účastní nejen
samotní žáci, ale i jejich rodiče, často i sourozenci, prarodiče či kamarádi. Pro čerstvé absolventky a absolventy ve svátečních šatech či
oblecích je to příležitost poděkovat svým pedagogům a společně se spolužáky naposledy hromadně zavzpomínat na léta, která spolu strávili
ve školních lavicích, na besídkách, výletech či
exkurzích. Tyto vzpomínky budou v jejich myslích již navždy zachovány. Převzetím závěrečných vysvědčení končí těmto mladým lidem
jedna etapa jejich života. Popřejme jim společně, ať na ni dokáží v budoucím období
zdárně navázat a správně se rozhodnout při výběru svých studijních či učňovských oborů,
v nichž získají další znalosti a dovednosti pro
svá budoucí pracovní uplatnění. Gratulujeme
a přejeme hodně štěstí.

Mistrovství České a Slovenské
republiky v silniční cyklistice
Ve dnech 26. až 29. června se Slavkov u Brna
stal spolu s několika dalšími přilehlými obcemi
(Nížkovice, Kobeřice u Brna, Němčany, část
Rousínova a jeho místní část Kroužek) centrem
české a slovenské silniční cyklistiky. Na začátku
jara letošního roku nás navštívili pověření zástupci Českého cyklistického svazu, obchodní
společnost TTV Sport Group, s informací, že by
zde chtěli uspořádat Společné mistrovství České
republiky a Slovenské republiky v silniční cyklistice v termínu, který je v mezinárodním cyklistickém kalendáři stanoven na pořádání
národních šampionátů, které jsou klasifikací na
mistrovství světa. Tato informace nám byla záhy
potvrzena i od zástupců Jihomoravského kraje,
který nad touto prestižní akcí převzal nejen záštitu, ale také ji finančně podpořil ze svého rozpočtu. Posléze se ze strany pořadatelů rozeběhla
celá řada jednání, která byla potřebná k získání
mnoha potřebných povolení od dotčených orgánů (Jihomoravského kraje jako vlastníka
a správce komunikací, Kordisu, jako provozovatele Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, Policie JMK, jako garanta
silniční dopravy, bezpečnosti a veřejného pořádku, obcí a měst na trase závodů). Přestože
město Slavkov u Brna nebylo pořadatelem této
rozsáhlé sportovní akce, jako jediní jsme iniciovali několik setkání s cílem zajistit potřebný
soulad s pořádáním několika dalších větších akcí
ve městě, např. tradičního Oldtimer festivalu historických vozidel, na něž musela být zajištěna
dostatečná kapacita parkovacích míst. Z naší
strany bylo opakovaně apelováno na pořadatele,
aby byla všechna bezpečnostní a dopravní opatření maximálně precizována a organizačně zajištěna. Ze strany jejich odpovědných zástupců
nám bylo několikrát veřejně přislíbeno, že formou osobních návštěv budou informovat
všechny firmy a podniky, které budou pořádá-

ním silničního cyklistického šampionátu dotčeny, o rozsahu dopravních uzavírek a omezení.
Jednalo se především o podnikatelské subjekty
v průmyslových částech města, kterými měla
být vedena trasa závodů. Stejný příslib o předání
základních informací nám byl deklarován i ve
vztahu k obchodníkům na Palackého náměstí
i k občanům v dotčených lokalitách. Tomuto
svému slibu však pořadatelé zcela jednoznačně
nedostáli, což s nimi v současné době řešíme.
Přestože i samo město vložilo do květnového
čísla Slavkovského zpravodaje informační leták
s legendou dopravních změn a omezení, vkládalo aktuální informace na městský web a intenzívně využívalo služeb regionálního tisku, ne
vždy a ve všech případech se tato snaha setkala
se stoprocentním výsledkem. Bezpečnostní opatření byla v konečném důsledku tak vysoká, že
jakákoliv propustnost dopravy, především v průběhu vlastních závodů z hlediska ochrany závodníků, byla téměř vyloučena.
Na jedné straně pro nás akce znamenala obrovskou prezentaci v České republice i Slovenské republice díky příjezdu příznivců tohoto
náročného sportu i poměrně vysokému zájmu
celostátních médií, tisku a televize. Tento mediální přínos byl podepřen účastí celé řady vynikajících cyklistů (Petera Sagana, Zdeňka
Štybara, Jana Bárty, Leopolda Königa a především hvězdné Martiny Sáblíkové). Na druhou
stranu však znamenal omezení dopravní obslužnosti pro mnohé podnikatelské subjekty i zásah
do standardního pohodlí občanů, kteří často
museli dopady závodů na několik hodin strpět.
Přestože zástupci Policie JmK, organizátoři
i návštěvníci obou významných akcí (cyklistického šampionátu i výstavy automobilových veteránů) vesměs pozitivně kvitovali všechna
přijatá organizační a bezpečnostní opatření, považuji za svoji povinnost a slušnost se všem,
kteří byli v uvedených dnech ve své podnikatelské činnosti i v běžném životě omezeni pořádáním těchto závodů, omluvit za vzniklé
komplikace a současně vyslovit poděkování za
jejich pochopení. V blízké budoucnosti se nedá
předpokládat, že by se podobná akce u nás opakovala (poslední podobný podnik se zde pořádal
v roce 1998), avšak všechny nabyté pozitivní
i negativní zkušenosti, stejně jako podněty podnikatelů i občanů, město a jeho složky budou
zcela jistě připraveny v případě potřeby pozitivně využít, uplatnit a aplikovat.

Investiční akce
V souladu s usneseními ZM a RM v nejbližších dnech budou realizovány opravy místních
komunikací v ulicích Čapkova, Tylova a Mánesova, dále napojení ulice Pod Vinohrady od ulice
Tyršova. Přestože se nejedná v těchto případech
o rozsáhlejší obnovu povrchů, měl by se i tak
stav těchto silničních těles výrazně zlepšit. Celkovou rekonstrukci čekají chodníky před Domovem mládeže při ISSŠ Slavkov u Brna v ulici
Tyršova a v celé délce ulice Slovákova při její severní straně. Kompletní obnova ulice Lomená
bude po zdlouhavém rozhodování zahájena počátkem srpna. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele kompletní rekonstrukce
ulice Smetanova v úseku od Dvořákovy po Havlíčkovu ulici. Pozvolna (v souladu se smlouvou)
probíhá výstavba nové hřbitovní zdi v ulici Kollárova včetně přilehlého chodníku. Zahájena by
měla být rekonstrukce přístupové cesty k zámku
z jižní strany (rampa od Palackého náměstí)

a oprava střechy na památkově chráněném domě
Koláčkovo náměstí 108.
Velkou radost máme ze skutečnosti, že se nám
v mimořádně krátkém termínu podařilo s podporou ZM podat žádost na Ministerstvo místního
rozvoje ČR o dotaci na obnovu zámku, která by
měla být v následujících devadesáti dnech vyhodnocena. Pokud bude městu dotace přiznána,
bode možné dokončit poslední část rozsáhlé obnovy této národní kulturní památky. V souladu
s odbornými požadavky orgánů památkové péče
byla zpracována projektová dokumentace na statické zajištění a rekonstrukci zámeckých valů
(zdí i povrchů), statického zajištění a obnovy
opěrné zdi pod severní přístupovou cestou
(kolem komunikace k Zámecké vinárně) a výstavbě nové zámecké obvodové zdi, která se zřítila v důsledku přívalových dešťů v roce 2010.
Celková výše žádosti o 100 % státní podporu činí
60 mil. Kč. Věřme, že naše žádost bude kladně
vyhodnocena a nově zvolené ZM bude mít možnost dokončit mnohaletou snahu města v oblasti
obnovy této historické dominanty Slavkova
u Brna i celého přilehlého regionu.

Kulturní akce
Město Slavkov u Brna společně se Zámkem
Slavkov – Austerlitz a dalšími partnery intenzivně připravuje tradiční letní Napoleonské hry
2014, které se uskuteční včetně celé řady doprovodných akcí 15.–17. července. Informace
o podrobném programu můžete získat na jiném
místě tohoto čísla Slavkovského zpravodaje či
na webových stránkách města či zámku, v regionálních denících či rozhlasových vysíláních.
Jsme přesvědčeni, že si svůj prostor v bohaté
nabídce najdou návštěvníci nejrůznějších věkových kategorií, děti i senioři, příznivci vojenství
i historie, tradic i řemesel, gastronomických
specialit, vína i piva.
V letošním roce se můžeme těšit na jednu mimořádnou novinku, koncert hudebního souboru
Musica Nova, který zazní v neděli 17. srpna od
18 hodin v nádherných prostorách kaple sv. Jana
Křtitele na městském hřbitově na počest obětí
válek či válečných konfliktů. Původním záměrem bylo navázat na loňský koncert stejného hudebního tělesa, který se uskutečnil 28. října 2013
v Historickém sále slavkovského zámku při příležitosti 95. výročí vzniku Československa.
Cílem bylo tentokrát uctít padlé vojáky během
krvavé bitvy, která se na Slavkovském bojišti
odehrála 2. prosince 1805 a spolu s nimi i místní
civilní obyvatele, kteří ji taktéž nepřežili nebo
se z jejích dopadů vzpamatovávali několik dalších let. Události posledních dnů nás však vedou
k myšlence uctít tímto benefičním koncertem
taktéž všechny, kteří ztratili své životy během 1.
světové války, jejíž 100. výročí vzniku si v současné době připomínáme, stejně jako oběti válečných konfliktů na Blízkém východě a na
Ukrajině, mezi něž patří i zcela nevinní pasažéři
civilního letadla, které bylo v minulých dnech
za dosud neznámých okolností sestřeleno při
průletu tímto územím. Vstupné bude dobrovolné
s tím, že výtěžek bychom chtěli věnovat pozůstalým po našich vojácích, kteří nedávno zemřeli
při sebevražedném atentátu v Afghanistánu.
Vážení spoluobčané. Přeji vám krásný zbytek
prázdnin, letní počasí a pohodovou náladu, spokojenost při vašich účastech na kulturních či jiných akcích, které se budou v průběhu srpna
v našem městě pořádat.
Ing. Ivan Charvát, starosta města
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

84. řádná schůze RM – 25. 6. 2014
1. RM schvaluje návrh termínů schůzí rady města a jednání zastupitelstva města na II. pololetí 2014.
2. RM doporučuje ZM ke schválení rozpočtové opatření
č. 34 – Napoleonská expozice.
3. RM bere na vědomí plnění koncepce školství k 30.
6. 2014 a předkládá tuto zprávu na zasedání ZM.
4. RM schvaluje dotaci/grant zájmovému sdružení
právnických osob Slavkovské bojiště – Austerlitz ve výši
9000 Kč.
5. RM souhlasí se změnou účelu použití dotace/grantu
poskytnutého pro organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR.
6. RM bere na vědomí zprávu o provedené kontrole výherních hracích přístrojů za II. čtvrtletí 2014.
7. RM schvaluje předložené zásady tvorby a požití prostředků z Fondu rezerv a rozvoje.
8. RM schvaluje smlouvu na zajištění letošních Napoleonských her v upraveném znění a doporučuje ZM prodloužit smlouvu do 31. 12. 2014 na zajištění
Vzpomínkových akcí. RM zároveň ukládá ZS-A podat
žádosti o dotace na Napoleonské hry 2014 na MMR ČR
a JMK.
9. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 334/5 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.
10. RM nedoporučuje ZM zveřejnit záměr směny parc.
č. 2719/1 zastavěná plocha a nádvoří v celkové výměře
cca 96 m2 ve vlastnictví společnosti M plus s.r.o., za pozemky parc. č. 1787/1 a 1798/3 oba orná půda ve vlastnictví města.
11. RM zprávu odkládá a žádá stanovisko odboru
k možnosti spojit souhlas se žádostí o odstranění plotu.
12. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města Slavkov u Brna parc.
č. 1787/45 a 1787/43 v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá
právo stavebníka Radovana Kyjovského k provedení přípojky splaškové kanalizace a vodovodní přípojky ke
stavbě „Rodinný dům s garáži“ na ul. Čelakovského na
parc. č. 1787/31, 1787/49, 1787/55.
13. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu s názvem
„Slavkov u Brna, ul. Topolová, STL plynovod a přípojky
6RD, investor Zdeněk Sommr“, týkající se pozemku parc.
č. 2912/4 uzavírané mezi městem Slavkov u Brna a společností RWE GasNet s.r.o.
14. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na akci: „Dodávka a montáž EITN, provádění rozúčtování ve vybraných budovách města Slavkov u Brna“
rozhoduje, že nejvhodnější nabídka byla podána společností Techem, spol. s r. o., a souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo a smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě tepla
na vytápění.
15. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na vypracování podkladů pro podání žádosti na projekt: „Zpřístupnění valů a obnova zámecké zdi zámku Slavkov u Brna
- Austerlitz" se společností EKOPROGRES spol. s r.o.
16. RM schvaluje realizaci nového místa pro přecházení na ulici Nádražní a úpravu přechodu pro chodce na
ulici Malinovského u polikliniky.
17. RM schvaluje uzavření Dohody o právu umístit prvky
městského kamerového systému s Českou poštou, s.p.

18. RM souhlasí s přidělením nebytových prostor v Panském domě na Palackého náměstí 89 městské policii.
19. RM schvaluje uzavření smlouvy – Příkazní smlouva
o výkonu činnosti technického dozoru - Atregia s.r.o., na
zajištění technického dozoru v rámci dotačních akcí: „Obnova historických alejí – Slavkov u Brna“ a „Obnova
komplexu zámeckého parku a historických alejí – Slavkov
u Brna“ v ceně 79 200 Kč bez DPH.
20. RM schvaluje aktualizovaný povodňový plán města
Slavkov u Brna ze dne 30. 5. 2014, zpracovaný Ing. Františkem Pelánem a Ing. Antonínem Světlíkem.
21. RM souhlasí s vypsáním veřejné zakázky na služby
na akci „3.aktualizace ÚAP pro ORP Slavkov u Brna“ dle
následujících podmínek: 1. Návrh okruhu tří zájemců
k oslovení podání nabídky: Arch. Design, s.r.o., Institut regionálních informací, s.r.o., Urbanistické středisko Brno,
spol. s.r.o. 2. Návrh kvalifikace: profesní předpoklady
a technické předpoklady. 3. Obchodní podmínky. 4. Hodnocení nabídek - bude prováděno dle nejnižší nabídkové
ceny. RM současně jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.
22. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavebních úprav a instalace kogenerační jednotky včetně
přidružených prací v kotelně Zlatá Hora č. p. 1310 se společností ENBRA, a.s.
23. RM schvaluje zahájení přípravných prací pro odstranění objektu bývalého DDM Komenského náměstí
č. p. 525 a zahájení přípravných prací pro odstranění
domu Husova č. p.
24. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 1. 12. 2010 k bytu č. 7, Zlatá Hora 1358,
Slavkov u Brna obsahujícího prodloužení nájmu bytu na
dobu neurčitou za smluvní nájemné 60 Kč/m2 a uzavření
dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 2005 k bytu
č. 2, Fügnerova 110, Slavkov u Brna obsahujícího prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30. 6. 2019 za
smluvní nájemné 40 Kč/m2. RM současně schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15. 7. 2013
k bytu č. 3, Úzká 643, Slavkov u Brna obsahujícího prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30. 6. 2017
za smluvní nájemné 55,50 Kč/m2 a uzavření dodatku č. 3
k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 2005 k bytu č. 1, Fügnerova 110, Slavkov u Brna obsahujícího prodloužení nájmu
bytu na dobu určitou, a to do 31. 7. 2019 za smluvní nájemné 40 Kč/m2.
25. RM schvaluje přidělení bytu č. 8, Zlatá Hora 1237,
Slavkov u Brna, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.
26. RM schvaluje poskytnutí krizového bytu v DPS,
Polní 1444, Slavkov u Brna na překlenutí tíživé situace,
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok
a nájemné stanoveno ve výši 55,50 Kč/m2.
27. RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 5/2013,
která byla uzavřena dne 7. 5. 2013 s Mgr. Martinou Leitnerovou, advokátkou, Koláčkovo nám. 727, Slavkov
u Brna, dohodou k datu 31. 7. 2014 a zároveň schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu kanceláře č. 209 ve II. NP
v administrativní budově Koláčkovo nám. 727 za nájemné
1000 Kč/m2/rok.

65. mimořádná schůze RM – 3. 7. 2014
1. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek na akci: „Rekonstrukce místní komunikace
ulice Lomená – Slavkov u Brna“ rozhoduje o tom, že
nejvhodnější nabídka byla podána uchazečem Dopravní stavby Brno, s.r.o. a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo na uvedenou akci.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Správa a údržba Jihomoravského kraje za účelem
provedení opravy povrchu komunikace v části ulice
Pod Vinohrady a v ulicích Čapkova, Mánesova, Tylova.
3. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na stavební práce na akci: „Rekonstrukce ulice Smetanova
I. etapa – Slavkov u Brna“, okruh subjektů k oslovení

podání nabídek a komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek.
4. RM schvaluje použití znaku města a loga města
na akci Slavkovský koštýř 2014 dne 12. 7. 2014 na nádvoří Panského domu, jejímž pořadatelem je město
Slavkov u Brna (SC Bonaparte).
5. RM vyslovuje poděkování občanu Pavlu Boudnému
za reprezentaci na mistrovství ČR a SR v silniční cyklistice
a blahopřeje mu k vynikajícímu umístění. RM uděluje příspěvek z položky granty a dotace ve výši 5000 Kč na další
činnost.
6. RM ukládá ZS-A předložit návrh na využití přijaté
dotace z FMP (ZSA Rosenburg).

28. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Palackého nám.
89, Slavkov u Brna, s MVDr. Vahagnem Babayanem, za
účelem využití jako klenotnictví a prodej šperků. Nájemné
je stanoveno za prodejní plochy 33 m2 ve výši
2000 Kč/m2/rok a ostatní plochy – příslušenství 8,41 m2
ve výši 530 Kč/m2/rok.
29. Rada města bere na vědomí zprávu o volbách do
školských rad a jmenuje za zřizovatele tyto členy školské
rady ZŠ Komenského nám. 495 a školské rady ZŠ Tyršova
977: Mgr. Bohuslava Fialu, PaedDr. Miroslava Charváta,
pí Romanu Palátovu.
30. RM souhlasí s organizací prázdninového provozu
MŠ Zvídálek.
31. RM schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančních darů
ve výši 2000 Kč dle předložené zprávy.
32. RM schvaluje předložený ceník zájmového vzdělávání DDM Slavkov u Brna pro školní rok 2014/2015.
33. RM bere předloženou informaci na vědomí.
34. RM bere na vědomí konání akcí: Slavkovský devítiboj 2014 dne 5. 7. 2014 a souhlasí se zapůjčením areálu
slavkovského stadionu dle žádosti Austerlitz Adventure,
o.s. a akce X-TERRA aneb Triatlon pro každého dne 30. 8.
2014 ve Slavkově u Brna a souhlasí s propůjčením plaveckého bazénu dle žádosti, lampionový průvod dne 22.
11. 2014 ve Slavkově u Brna a vyhovuje žádosti o bezplatné zapůjčení 3 ks pivních setů a velkého stanu města
Austerlitz Adventure, o.s. RM současně ukládá TSMS technicky zajistit výše uvedené akce a odboru KT zajistit uzavírku náměstí po dobu konání Lampionového průvodu na
náměstí.
35. RM souhlasí s konáním akce MINI MĚSTEČKO
SLAVKOV U BRNA pořádané Apoštolskou církví v termínu
4.–6. 8. 2014 a s bezplatným užitím veřejného prostranství v rozsahu podle předložené žádosti. Konkrétní podmínky užití zámeckého parku dohodne žadatel se ZS-A.
36. RM schvaluje pro zahraniční služební cestu ve
dnech 27.–30. 6. 2014 na ceremonii 96. výročí od uznání
Československého státu ve Francii do družebního města
Darney namísto pana Vratislava Malého náhradnici paní
Barboru Olžbutovou.
37. RM souhlasí se změnou účelu poskytnutí
dotace/grantu z rozpočtu města Slavkov u Brna pro Římskokatolickou farnost Slavkov u Brna na provedení scénické technologie farního sálu.
38. 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.
39. RM ukládá starostovi projednat s provozovatelem
omezení doby konání diskotéky dne 27. 6. 2014 do 1 h.
a podíl na úhradě nákladů spojených se zvýšenou ostrahou a zajištění veřejného pořádku ve městě.

64. mimořádná schůze RM –
26. 6. 2014
1. RM projednala a na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek rozhoduje, že nejvhodnější nabídka
v rámci veřejné zakázky na akci: „Obnova historických
alejí – Slavkov u Brna“ byla předložena uchazečem Petr
Vykrut – zahradní služby a v rámci veřejné zakázky na
akci: „Obnova komplexu zámeckého parku a historických
alejí – Slavkov u Brna“ byla předložena uchazečem uchazeče Kavyl, spol. s r.o., a schvaluje uzavření smluv o dílo.
RM současně rozhoduje na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek rozhoduje o vyloučení ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci: „Obnova historických alejí –Slavkov u Brna“ nabídky uchazečů:
Gardenline s.r.o., a Zahrada Olomouc s.r.o., a v případě
zakázky na akci: „Obnova komplexu zámeckého parku
a historických alejí – Slavkov u Brna“ rozhoduje o vyloučení ze zadávacího řízení nabídky uchazečů: Green Project, s.r.o., Zahrada Olomouc s.r.o.
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15. řádné zasedání ZM – 16. 6. 2014
1. ZM volí následující osoby jako soudce přísedící pro
Okresní soud ve Vyškově: Mgr. Zdeňka Zukalová, Ladislav
Urbánek, Ing. Lenka Stránská, Mgr. Bc. Radomír Zemánek, Mgr. Hana Červinková, Mgr. Hana Mrázová.
2. ZM bere na vědomí průběžné plnění programu rozvoje města na rok 2014.
3. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za I. čtvrtletí 2014.
4. ZM schvaluje rozbory hospodaření vedlejší hospodářské činnosti za I. čtvrtletí roku 2014.
5. ZM schvaluje rozbory hospodaření školských příspěvkových organizací za I. čtvrtletí 2014.
6. ZM schvaluje rozbory hospodaření příspěvkových
organizací TSMS, ZS-A za I. čtvrtletí 2014.
7. ZM schvaluje následující rozpočtová 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, RO č. 33 – Profinancování dotace na zámecké
valy. ZM současně schvaluje rozšíření využití položky
č. 77 v následujícím znění – Obnova hřbitovní zdi a chodníku na ulici Kollárova a oprava ulice Slovákova.
8. ZM souhlasí se záměrem pořízení základního prostředku pro TSMS – nosič nářadí pro údržbu zámeckého
parku a ploch ve městě, předpokládaná cena do
3 000 00 Kč vč. DPH a s financováním tohoto záměru do
výše 2 500 000 Kč a budoucích účelových příspěvků
města pro TSMS na splácení úvěru při současné záruce
města za úvěr.
9. ZM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje bytů na
sídlišti Nádražní 1191, Slavkov u Brna.
10. ZM souhlasí s prodejem částí pozemků parc.
č. 343/2 a parc. č. 343/6 oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře 4 m2 z vlastnictví města do
vlastnictví společnosti Hradby s.r.o., za celkovou kupní
cenu 1 990,88 Kč (cena za 1 m2 činí 497,72 Kč). Kupní
cenu a náklady spojené s prodejem uhradí kupující před
podpisem smlouvy.
11. ZM souhlasí se zveřejněním záměru směny jižní
části pozemku parc. č. 4213 ve vlastnictví města za se-

verní část pozemku parc. č. 4212 ve vlastnictví pana Červinky, oba orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca
300 m2 dle předložené žádosti.
12. ZM souhlasí s prodejem části pozemku parc.
č. 120 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře 2 m2 z vlastnictví města do vlastnictví pana
Marcela Feika za cenu obvyklou, která činí 2 088,60 Kč
(cena za 1 m2 činí 1044,3 Kč) s tím, že žadatel uhradí
náklady spojené s převodem.
13. ZM souhlasí s uzavřením předložené smlouvy
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 JmK.
14. ZM souhlasí s prodejem části pozemku parc.
č. 2026 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1m2
z vlastnictví města do vlastnictví SBD Žuráň, za celkovou
kupní cenu 760 Kč/m2 s tím, že žadatel uhradí náklady
spojené s převodem.
15. ZM souhlasí s prodejem 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 uhradí kupující před podpisem smlouvy.
16. ZM bere na vědomí postup při prodeji pozemků
z majetku města uvedený ve zprávě.
17. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru směny části
pozemku parc. č. 4241 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 1000–1200 m2
z majetku města.
18. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
částí pozemků par. č. 1787/1 a č. 1798/3 v k.ú. Slavkov
u Brna.
19. ZM schvaluje název ulice „Na Vyhlídce“ dle předložené situace č. 1 a název ulice „Lesní“ dle předložené
situace č. 2.
20. ZM schvaluje předložený návrh finančních prostředků ve výši 5 300 000 Kč na zajištění financování
obnov vyjmenovaných místních komunikací v roce 2014
s tím, že prioritní k realizaci jsou tyto ulice: Smetanova
(v celé zbývající délce, oprava pouze svrchní vrstvy s novými obrubníky), Lomená, Mánesova, Čapkova, Tylova,
Pod Vinohrady, chodník před ISŠ.
21. ZM vyzývá investora ke snížení počtu bytů a dále

Ocenění Městu Slavkov u Brna
Ve dnech 11.–12. června se v Kongresovém
centru ALDIS v Hradci Králové konal v rámci
cyklu Odpadové dny 2014 již 15. ročník konference Odpady a obce. Pořadatelem konference byla autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM, jejími partnery byly společnosti
ASEKOL, EKOLAMP a ELEKTROWIN.
Odborné přednášky a panelové diskuse v letošním ročníku byly zaměřeny mimo jiné na
cíle EU v oblasti nakládání s komunálními odpady a jejich implementací v ČR, meziobecní
spolupráci, řešení zpětného odběru odpadů,
problematiku výkupu kovových odpadů a možnosti sběru a využití kovů v obcích. Současně
během dvou dnů proběhla prezentace firem,

výstava sběrových nádob a svozové techniky.
Součástí slavnostního večera bylo vyhlášení
výsledků soutěže „O křišťálovou popelnici“ za
rok 2013. V ní jsou hodnoceny všechny obce
ČR zapojené do systému EKO-KOM, a to
podle dosažených výsledků a míry aktivity
v oblasti nakládání s komunálním odpadem,
zejména ve sběru využitelných tříděných komoditách odpadů. Do celkového hodnocení
spadá i komplexnost hospodaření se všemi komunálními odpady v obci a informování občanů o způsobech nakládání s jednotlivými
druhy odpadů. V letošním 10. ročníku soutěže
bylo oceněno celkem 14 finalistů z počtu cca
650 zapojených obcí. Putovní křišťálovou popelnici za první místo obdrželo město Jeseník.
Město Slavkov u Brna bylo spolu s obcí Bedřichov, Čejkovice, Dvůr Králové nad Labem,
Hradec nad Moravicí, Líně, Obrataň, Olomouc,
Planá nad Lužnicí, Říčany, Sezemice, Třinec,
Valašské Klobouky mezi dalšími oceněnými.
Zástupci těchto obcí získali kromě diplomu
i malou „křišťálovou popelnici“ v podobě skleněného těžítka.
Za oceněním města je třeba vidět chuť, snahu
a ochotu samotných občanů třídit komunální
odpad. Děkujeme!
Ing. S. Kubešová, odbor ŽP

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. ZM současně ukládá 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.
22. ZM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 plánovací
smlouvy ze dne 4. 9. 2010 mezi městem Slavkov u Brna
a Ing. Jiřím Karkoškou.
23. ZM schvaluje 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., za cenu
1 Kč/m2 do vlastnictví města.
24. ZM bere předložený zápis z kontrolního výboru na
vědomí.
25. ZM ruší své usnesení č. 73/12/ZM/2013 z 12. řádného zasedání dne 23. 9. 2013 ve věci prodeje části pozemku p.č. 759 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 34 m2.
26. ZM ukládá RM rozpracovat závěry kontroly kontrolního a finančního výboru v příspěvkové organizaci ZS-A.
Usnesení z rady a zastupitelstva města
zpracovala Bc. Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Podnikatelské setkání
Starosta města Slavkov u Brna zve
všechny živnostníky, podnikatele a zástupce
obchodních společností s místem výkonu
podnikatelské činnosti ve Slavkově u Brna
na Podnikatelské setkání, které se uskuteční ve středu 30. července v 15 hod.
v malém sále Společenského centra Bonaparte.
Dovoluji si tímto pozvat všechny živnostníky a podnikatele (fyzické osoby) i zástupce podnikatelských subjektů (firem či
obchodních společností) na společné setkání
s představiteli města Slavkov u Brna.
Chceme tak navázat na setkání místních
podnikatelů, které se uskutečnilo v minulých dnech. Cílem setkání by mělo být nejen
vyhodnocení Společného mistrovství České
republiky a Slovenské republiky a jeho dopadů na podnikatele a jejich činnost v místech dopravních omezení a uzavírek, ale
i stanovení pravidel a možností zlepšení
vzájemné informovanosti při pořádání podobných akcí v budoucích letech. V rámci
programu vás budeme informovat o aktuálních investičních záměrech města i přípravě
dalších rozvojových plánů města, popř. jiných soukromých investorů. V průběhu jednání bude možné diskutovat o možnostech
vzájemné spolupráce města a podnikatelů
a jejich případného zapojení do společenského života ve městě. Pro všechny zúčastněné to pak bude příležitost vzájemně se
poznat, vyměnit si své zkušenosti a případně
navázat spolupráci v rámci svých podnikatelských aktivit.
Vážené dámy, vážení pánové, přijďte na
setkání, které je určeno pro vás všechny,
kteří ve Slavkově u Brna podnikáte, drobné
živnostníky a podnikatele, stejně jako pro
malé i velké firmy a obchodní společnosti,
které zaměstnávají občany z města i regionu.
Ing. Ivan Charvát, starosta města
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Slavkovská delegace se starostou Darney

Foto: L. Jedlička
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Radní města Ing. Jedličková při kladení věnce

Foto: L. Jedlička

Darney – delegace Slavkova na pietním aktu
ke 100. výročí vypuknutí 1. světové války
V tomto letním období si připomínáme 100.
výročí vypuknutí 1. světové války, která začala
28. července 1914, kdy Rakousko-Uhersko po
atentátu (28. června 1914) srbského radikála
Gavrila Principa na arcivévodu a následníka
trůnu Ferdinanda d Este vyhlásilo válku Srbsku. Více jak čtyřletý konflikt si ve světě vyžádal kolem 10 milionů mrtvých, 8 milionů
pohřešovaných a 20 milionů zraněných. V řadách naší císařské armády a československých
legií padlo téměř 150 tisíc obyvatel českých
zemí. Pomníky v mnoha městech i vesnicích
jsou svědky toho, jak tragická válka to pro nás
byla. Je na nich mnohem více jmen než na
pomnících připomínajících naše oběti v době
druhé světové války. O důležitosti tohoto období v historii našeho města svědčí také dlouhý
soupis jmen padlých občanů ze Slavkova
u Brna uveřejněný v minulém čísle Slavkovského zpravodaje a seriál věnovaný tomuto období. (Je zřejmé, že i Slavkov by si pomník
obětem této války zasloužil.)
Ve dnech 28. a 29. června se delegace našeho
města vedená členkou rady ing. Jedličkovou
a skupina našich dobrovolných hasičů zúčastnili v našem družebním francouzském městečku Darney slavnostního shromáždění při
příležitosti 100 let od zahájení 1. světové války
a 96. výročí shromáždění šesti tisíc československých legionářů ve výcvikovém táboru Kléber na okraji Darney, na kterém dne 30.6.1918
tehdejší francouzský prezident Poincaré za
účast Dr. Edvarda Beneše a M. R. Štefánika
jako první státník v Evropě uznal jménem
Francie právo Čechoslováků na samostatný
stát. Tento den je v České republice také oficiálně oslavován jako Den armády.
V sobotu v pozdních večerních hodinách
bylo slavnostně rozsvíceno nově instalované
osvětlení památníku na návrší Kléber, v němž
dominují barvy bílého, červeného a modrého
světla, tedy základní barvy na české, slovenské
a francouzské vlajce. Poté si účastníci akce prohlédli v sále naproti muzea (zaměřeného na historii čs. legií ve Francii) obsáhlou putovní
výstavu o letech 1914 až 1918, kterou jsme
s sebou přivezli. Tato výstava byla nedávno
také zpřístupněna slavkovské veřejnosti na naší
radnici. Na 24 panelech velmi názorně a poutavě popisuje události tohoto období. Výstava
byla v Darney dobře hodnocena přítomnými
návštěvníky a zejména vojenskými odborníky.

Nově nasvícený památník

Foto: L. Jedlička

V neděli dopoledne odsloužil náš děkan
P. Milan Vavro česko-francouzskou mši ve vedlejší malé vesničce Relanges v gotickém
chrámu sv. Petra a Pavla z 18. století, jehož románská část pochází z let 994 až 1049. Přítomnými věřícími byla mše velmi dobře přijata,
o čemž svědčila srdečná atmosféra v celém
jejím průběhu.
Hned poté jsme se zúčastnili hlavního slavnostního ceremoniálu u památníku Kléber
v Darney. Před mnoha diváky, nastoupenými
čestnými jednotkami české a francouzské armády, hasičů z Darney a ze Slavkova o významu tohoto místa i celé 1. světové války
hovořili ve svých projevech starosta Darney,
velvyslanci ČR a SR ve Francii i přítomní vysocí vojenští představitelé všech tří armád. Památku zesnulých válečných obětí uctil také
P. M. Vavro. Na závěr shromáždění zazpíval
česky místní sbor oblíbenou Masarykovu píseň
„Teče voda, teče…“.
Vřelé přijetí naší delegace představiteli družebního města Darney bylo znatelné na každém
kroku. Nejen od jejich nového starosty Yvese
Desvernese s manželkou, ale i od nedávno
v Praze ministrem zahraničí ČR oceněného neúnavného 86letého nestora družby Darney –
Slavkov pana André Poirota a od dalších jejich
spolupracovníků. Zabezpečili nám též exkurzi
do výrobny bonbonů v Darney, návštěvu muzea
piva a pivovarnictví v bývalém pivovaru v de
Ville sur Illon a prohlídku muzea skla v Hen-

nezelu, neboť kdysi dávno v této oblasti působili čeští skláři.
Na závěrečném večerním nedělním setkání
zazněly také moravské, slovenské, francouzské
i jiné světové melodie v podání člena naší delegace a tam vypůjčených houslí. Jak konstatovali naši hostitelé – hudba sbližuje národy.
Byl jsem v Darney naposledy na podzim
v roce 1989 jako člen první větší slavkovské
družební kulturní skupiny (dechová hudba
„Slavkováci“ a folkl. soubor „Jatelinka“ při
ISŠ). Tehdy jsme v Darney v údivu sledovali
v televizním zpravodajství i počátky bourání
berlínské zdi…
Co všechno se za uplynulé čtvrtstoletí ve
Slavkově i v Darney změnilo? Co všechno se
změnilo za uplynulé století od vypuknutí 1.
světové války?
Velké poděkování patří slečně Barboře Olžbutové za její tlumočnickou činnost. Tvořila
s námi jeden tým a její ochota, jazyková vybavenost, pohotovost a laskavost byla všude
velmi dobře hodnocena.
Ing. L. Jedlička, člen delegace

P.S.: Po návratu slavkovské delegace z Francie přišla z radnice v Darney e-mailová zpráva,
z níž vyjímáme:
„….Dovolte mi, abych jménem radnice za
vše a všem poděkoval. Věřím, že pan farář byl
spokojen z účasti na pobožnosti v Relanges
a také u památníku. Jeho vystoupení byla excelentní a všichni účastníci je ocenili. Svým jménem a jménem všech, kteří se zúčastnili
závěrečného nedělního večera, velmi děkujeme
…i za kvalitní houslové vystoupení. Všichni přítomní, kteří doposud neznají citění a duši Slovanů, byli okouzleni. Bylo to super.“

Děkan P. M. Vavro při mši

Foto: L. Jedlička
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První ročník Slavkovských pivních slavností
Dovolujeme si vás pozvat na první ročník
slavkovských pivních slavností na nádvoří Panského domu 16. srpna.
Jedná se o soutěž malých pivovarů o Slavkovský tuplák s doprovodným programem.
Akce začne v 11 hodin a potrvá až do nočních
hodin. Hodnocení piv bude mít na starosti jak
odborná degustační porota, tak samotní návštěvníci této akce. Zúčastní se šest pivovarů Slavkovský pivovar, Pivovar Lišák Topolany,
Pivovar Vyškov, Pivovar Moravský Žižkov,
Hodonínský vojáček a pivovar Syrovar.
Během celého dne bude průběžně na pódiu
probíhat vystoupení několika kapel, z nichž
stojí za vyzvednutí legendární skupina Vltava,
jejichž hit Marx Engels Beatles je pouze jedním z mnoha dalších skvostů této kapely.
Vltava je považována za jednu z nejoriginálnějších kapel na české hudební scéně. Tohle přízvisko si vysloužila nejen neobvyklou poetikou
mnohoznačných textů, ale také svým zcela ne-

zaměnitelným hudebním stylem, který dokonale souzní s charismatickým hlasem Roberta
Nebřenského. Produkci Vltavy nejstručněji vystihuje slogan „Česká poezie – světová hudba“.
Koncerty skupiny jsou proslulé uvolněnou
atmosférou, prostorem pro improvizaci a skvělými instrumentálními výkony. S nedávným návratem dechových nástrojů nabídne Vltava svůj
původní legendární sound a obměněný repertoár, kde zazní aktuální skladby i největší hity
kapely! Dále pro vás zahrají slavkovští The Firearms. The Firearms jsou mladá trojčlenná
kapela ze Slavkova u Brna, která vznikla v létě
roku 2012 (oficiálně vystupuje až od léta
2013). Charakterizuje je vlastní směs vícehlasých vokálů, které jsou umocněny až popovými
hooky proplétajících se linek elektrické kytary
a basy, avšak nasáknutými indie a alternativním
rockem, to vše ve spojení s precizními údery
bicích.
Hned na podzim 2013 natočila kapela první

demo singl s názvem „Of Our Secrets“ v brněnském studiu Reset. Ten se udržel v hitparádě
Startér Českého rozhlasu: Rádia Wave po maximální dobu sedmi týdnů.
Hned zkraje roku 2014 nahrála kapela další
demo singl Happy, doplněn o krátké intermezzo s názvem The Recital. Následně kapela zvítězila v brněnském kole University
Band Contest. Mezi další úspěchy lze určitě zařadit rostoucí počet vystoupení po celé ČR, mj.
také účast na hlavních oslavách Brněnského
Majálesu 2014 nebo vystoupení jako předkapela Petra Koláře. Z dalších perliček hudebního
programu stojí za zmínku 15členný bigband
Junior band.
Vstupné na tuto akci činí 130 Kč. Vstupenky
si můžete zakoupit jak na místě konání akce,
tak v předprodeji v Infocentru na Palackého náměstí 1.
Těšíme se na vaši návštěvu.
MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte

Postup při prodeji pozemků z majetku města
Na základě problematiky stanovení cen pozemků vypracoval odbor IR s odkazem na
zákon o obcích úpravu pravidel při prodeji pozemků z majetku města, jak by obec při nakládání se svými pozemky měla postupovat. Tato
úprava byla projednána zastupitelstvem města
na svém 15. řádném zasedání, které návrh postupu svým usnesením č. 150/15/ZM/2014
vzalo na vědomí.
Postup při prodeji pozemků z majetku
města:
1. Žadatel doručí městu Slavkov u Brna svoji
žádost o prodej konkrétní nemovitosti na vzorovém formuláři žádosti „Žádost o prodej pozemku z majetku města Slavkov u Brna“, který
je umístěn na www.slavkov.cz/index.php/radnice/urad/odbory/odbor-ir/211-prodej-nebosmena-obecnich-pozemku.
2. V tomto formuláři žadatel uvede své iden-

tifikační údaje, důvod žádosti, popis nemovitosti a svým podpisem na žádosti se zaváže
k úhradě městem vzniklých nákladů s vypracováním znaleckého posudku, geometrického
plánu nebo vytyčovacího náčrtu či DPH.
3. Po doručení žádosti odbor IR shromáždí
veškeré podklady související s přijatou žádostí.
4. Jakmile odbor IR radě města doporučí, na
základě těchto podkladů, záměr prodeje zveřejnit, předloží ji i s kompletními podklady znalecký posudek o ceně obvyklé.
5. Pokud odbor IR nedoporučí radě města
tento záměr zveřejnit – znalecký posudek bude
vypracován až po stanovisku rady města. Jestliže o zveřejnění záměru prodeje rozhodne až
zastupitelstvo města, bude znalecký posudek
vypracován až po tomto rozhodnutí.
6. Záměr prodeje, který je odsouhlasen orgány města (radou města nebo zastupitelstvem

města), je zveřejněn na dobu 15 dnů na úřední
desce městského úřadu a po uplynutí lhůty je
předložen orgánům města k projednání již samotný převod nemovitosti. Pokud rada města
nedoporučí zveřejnit záměr prodeje, pak je rozhodnutí o záměru prodeje postoupeno přímo zastupitelstvu města, kterému přísluší rozhodovat
o věcech samosprávy obce k projednání na
příští jednání zastupitelstva.
7. Když zastupitelstvo města neschválí zveřejnění záměru prodeje, pak nenásledují žádné
úkony a žadatel neplatí náklady, které vznikly
v souvislosti s jeho žádostí. Pokud se ale žadatel
v průběhu vyřizování věci rozhodne zamýšlenou koupi neuskutečnit, náklady je povinen
uhradit do 30 dnů od doručení výzvy města
Slavkov u Brna k zaplacení.
Pavla Soukopová, DiS.
odbor investic a rozvoje

První Slavkovský koštýř se vydařil
(Dokončení ze strany 2)
Dobré víno mohli lidé koštovat z originálních
sklenic s městským logem a snoubit ho s luxusními sýry ze specializované prodejny Butique
Gurmán.

Slavkovský koštýř

Když se od čtyř hodin odpoledne se na pódiu
objevila kapela Vinařští romantici, zazněl nádvořím smích. Známé lidové i country písničky
totiž prokládal frontman kapely herec Zdeněk
Junák vtipy a historkami ze života.

Foto: R. Lánský

Po dvouhodinovém vystoupení pak pohodovou vinařskou atmosféru umocnila sedmičlenná
cimbálová muzika Michala Miltáka ze Strážnice. Tóny klasických i méně známých lidových
písní se nesly náměstím až do večerních hodin.
I díky ohlasům spokojených návštěvníků, vystavovatelů a účinkujících je už teď jisté, že se ve
Slavkově podařilo založit tradici gurmánských
letních slavností, které stojí za to pořádat znovu.
„Věřím, že podobně pohodovou atmosféru zažijeme i v sobotu 16. srpna, kdy se na stejném
místě uskuteční první Slavkovské pivní slavnosti.
Kromě soutěže malých pivovarů o Slavkovský
tuplák se návštěvníci můžou těšit také na pohodové kapely. Večer završí známá kapela Vltava,“
láká Martin Křížka, vedoucí Společenského centra Bonaparte, které obě letní akce pořádá.
Vstupné na Slavskovské pivní slavnosti bude
stát 130 korun. Vstupenky budou k dispozici
v předprodeji v infocentru na zámku, nebo
v den konání akce na nádvoří Panského domu.
V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá
do Společenského centra Bonaparte.
Veronika Slámová
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Blahopřání a poděkování Pavlu Boudnému
Vážený Pavle, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem ostatních členů Rady města
a Zastupitelstva města poblahopřál k mimořádnému výkonu a skvělému výsledku v závodě
jednotlivců při Společném mistrovství České republiky a Slovenské republiky v silniční cyklistice, v němž jste obsadil v absolutním celkovém
pořadí vynikající 12. místo, což znamenalo celkové 8. místo v rámci domácího šampionátu. Po
celou dobu závodu jsme Vás mohli vidět v popředí závodního pole statečně se rvát se špičkovými jezdci a specialisty na tuto disciplínu,
z nichž někteří v současné době reprezentují své
země na slavné Tour de France. Svým výkonem,
silou, vůlí a odhodláním jste si každým kolem

získával zasloužené uznání a obdiv místních oddaných i příležitostných příznivců tohoto náročného sportu nejen při průjezdech cílovou
rovinkou, ale po celé kopcovité trase. Viděli
jsme Vás srdnatě se bít nejen s českou a slovenskou cyklistickou špičkou, ale i s rozmary počasí. S ničivým vedrem, které v závěrečných
dvou okruzích vystřídal prudký déšť, silný vítr
a hrozivé blesky. Chtěl bych Vám poděkovat za
výbornou reprezentaci města Slavkova u Brna,
což Rada města ocenila udělením mimořádné finanční podpory na Vaši další činnost. Přeji Vám
za sebe i své kolegy hodně štěstí, zdraví a úspěchů ve Vaší další sportovní kariéře.
Ing. Ivan Charvát, starosta města

Pavel Boudný

Foto: P. Navrátil

na koncert
Informace k volbám do zastupitelstev obcí Pozvánka
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na

Volby do zastupitelstev obcí 2014 se budou
konat ve dnech 10. a 11. 10. 2014. V našem
regionu proběhnou současně i volby do 1/3
Senátu Parlamentu ČR, případné II. kolo
voleb do senátu proběhne ve dnech 17. a 18.
10. 2014.
Volební okrsky ve Slavkově u Brna zůstávají
umístěny tak, jak jsou občané zvyklí, tj.
• VO č. 1 – MěÚ Slavkov u Brna, obřadní síň
Název obce
Bošovice
Heršpice
Hodějice
Holubice
Hostěrádky-Rešov
Hrušky
Kobeřice u Brna
Křenovice
Lovčičky
Milešovice
Němčany
Nížkovice
Otnice
Slavkov u Brna
Šaratice
Vážany nad Litavou
Velešovice
Zbýšov

Počet členů
zastupitelstva
11
7
9
15
15
7
7
11
7
7
9
9
11
15
15
7
9
11

• VO č. 2 – MěÚ Slavkov u Brna – zasedací
místnost 1. patro
• VO č. 3 – ZŠ Tyršova
• VO č. 4 – ZŠ Komeského náměstí
• VO č. 5 – DPS, Polní 1444 – 2. patro
Pro volební strany zveřejňujeme přehled
počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů, a to pro
všechny obce regionu Slavkov u Brna.

Počty podpisů voličů
pro nezávislé kandidáty
4%
48
4%
31
4%
38
4%
41
4%
34
4%
32
4%
23
4%
77
4%
26
4%
28
4%
31
4%
29
4%
60
3%
191
4%
41
4%
29
4%
51
4%
25

Přebírání kandidátních listin
podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
k volbám do zastupitelstev obcí konaných ve
dnech 10. a 11. října 2014, se provádí v kanceláři Městského úřadu Slavkov u Brna, Palackého náměstí 260, odboru vnitřních věcí.

Na peticích
sdružení nezávislých kandidátů
7%
84
7%
55
7%
66
7%
71
7%
59
7%
55
7%
49
7%
134
7%
44
7%
48
7%
54
7%
50
7%
105
7%
445
7%
72
7%
50
7%
89
7%
43

Kandidátní listiny se podávají registračnímu
úřadu nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do
16 hodin, tj. do 16 hodin dne 5. srpna 2014.
Volební strany mohou delegovat své zástupce do okrskových volebních komisí a to
nejpozději do 10. 9. 2014 do 16 h.

MgA. Martin Křížka, vedoucí SC Bonaparte

Mgr. Bc. Hana Řezáčová
tel. 544121157, nebo 730 190 230

Liberec Cheer Cup
V sobotu 14. června se do liberecké Tipsport
areny sjelo bezmála 600 soutěžících z 24 týmů
z celé České republiky na historicky první CCU
otevřené mistrovství České republiky v cheerleadingu.
Liberec Cheer Cup se konal ve městě pod Ještědem již potřetí. Letos poprvé ho pořádal Czech
Cheerleading Union, nově vzniklá unie sdružující cheerleadingové týmy, jako CCU otevřené
mistrovství republiky.
Během soutěžního dne byly k vidění dech beroucí výhozy, neskutečné akrobatické prvky
dívek a chlapců, lidské pyramidy i taneční sestavy. Pořadatelé předvedli velkou show, kde nechyběl světelný park či velkoplošná obrazovka.

humanitární koncert komorního orchestru Musica Nova doplněného o profesionální hráče na
dechové nástroje. Sólově také zazní violoncello
a dvě violy.
Program koncertu se skládá ze dvou částí.
I. – J. A. Benda SINFONIA G dur, J. Mysliveček QUINTETTO III, J. Haydn KONCERT
C dur, výběr. II. – J. Haydn VELKOPÁTEČNÍ
ORATORIUM (orchestrální verze) výběr.
Komorní orchestr Musica Nova započal svou
práci při Základní umělecké škole Jedovnice,
první koncert byl v kostele sv. Petra a Pavla
v Jedovnicích 5. 11. 1995. Soubor pracoval
se zaujetím a již o rok později (5. 11. 1996) natáčel pro ČT ve spolupráci s pěveckým sborem
Rastislav skladbu K. Steckera Koleda, která
byla poprvé vysílána na Štědrý den 24. 12.
1996 ve večerním programu České televize.
Orchestr pracuje pod organizačním a uměleckým vedením Jaroslava Martináska, učitele
ZUŠ Jedovnice, jinak také sbormistra smíšeného pěveckého sboru Rastislav.
Koncert se uskuteční 17. srpna v kapli sv.
Jana Křtitele od 18 hodin. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek ze vstupného bude věnován pozůstalým po obětech sebevražedného
teroristického útoku v Afghánistánu.

Exhibičně vystoupili i mistři světa v partner
stunts ze Slovinska, kteří zároveň zasedli v porotě, kterou tvořilo celkem 9 odborníků na cheerleading a tanec převážně ze zahraničí.
Slavkovské Glitter Stars se soutěže zúčastnilo
ve dvou věkových kategoriích: peewee (6–11
let) a junior (12–16 let).
Naše třpytivé hvězdy vyrazily ve 4 hodiny
ráno ze Slavkova s velkým odhodláním zopakovat výkony z předchozí soutěže z Prahy. To
však netušily, že je čekají vážné dopravní
komplikace. Jejich autobus 60 km před Prahou
postihla porucha a tak tým strávil 5 hodin na
benzínové čerpací stanici. Díky velké ochotě
tamního personálu mohli naši soutěžící využít

Vystoupení Glitter Stars

Foto: archiv GS

jejich prostory k přípravě na soutěž – tvorbě
účesů, make-upu a dokonce tam provedli i rozcvičku. Po delší přestávce v cestě nás nakonec
náhradní autobus dopravil do Liberce, kde jsme
se snažili rychle dohnat to, co jsme zameškali.
Vstřícní pořadatelé dokázali na vzniklou situaci
pohotově zareagovat a celý časový harmonogram upravili tak, abychom mohli soutěžit. Nakonec se vše zlé v dobré obrátilo a do Slavkova
jsme dorazili v nedělních ranních hodinách
ověnčení 7 zlatými, 2 stříbrnými a 2 bronzovými medailemi. A náš group all girl junior se
nominoval na podzimní otevřené mistrovství
Evropy do Paříže.
Renáta Macharová
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Plavecký výcvik
Od 16. 5. do 13. 6. se každý pátek žáci 2. a 3.
ročníku zúčastnili v rámci tělesné výchovy základního plaveckého výcviku. Jezdilo se do bazénu v Bučovicích. Pod vedením zkušených
instruktorů z plavecké školy Tempo z Vyškova
se žáci seznámili se základními plaveckými
styly, učili se dýchat do vody, plavat s různými
pomůckami (plavací desky, vodní nudle, obruče,
míčky apod.), trénovali skoky do vody a samozřejmě nechyběly vodní hrátky. Po absolvování
všech lekcí a po zvládnutí „malých zkoušek“
z plavání každý dostal tzv. „Mokré vysvědčení“
a na památku svou fotografii, jak plave pod
vodou. Takže za rok zase sraz „ u bazénu!“ kn

Poděkování Městské policii
a Austerlitz golf resortu
V tomto školním roce byla v rámci výuky tělesné výchovy navázána hlubší spolupráce
s Městskou policií ve Slavkově u Brna. Pro dívky
devátých ročníků byly připraveny pravidelné
lekce základů sebeobrany, které vedl velitel
Městské policie ve Slavkově u Brna Petr Smejsík. Díky dokonalému vedení lekcí si mohla děvčata osvojit základní obranné chvaty. Po dohodě
by měla spolupráce s městskou policií pokračovat i v příštím školním roce.
Dále byly do výuky povinně volitelného předmětu sportovních her pro žáky sedmých ročníků
zařazeny v podzimním a jarním období lekce
golfu na golfovém hřišti ve Slavkově u Brna.
Díky vstřícnosti Austerlitz golf resortu si mohli
žáci osvojit základní golfové dovednosti a postupně se v nich zdokonalovat pod perfektním
vedením Honzy Jakoubka, kterého si žáci velmi
oblíbili. Na základě domluvy i zde by měla spolupráce v příštím školním roce pokračovat.
Mgr. Hana Charvátová

Přerušení el. proudu
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude ve Slavkově
u Brna přerušena dodávka elektrické energie dne
4. srpna od 8 do 15.30 hodin v oblasti garáže
Zlatá Hora za č.p. 1469 . Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Distribuce, a.s.

O pohár starosty
Již tradiční akcí se stala sportovní soutěž
„O pohár starosty města Slavkova“, v níž se ve
vybraných sportovních disciplínách spolu vždy
utkají žáci ze ZŠ Tyršova a ZŠ Komenského.
Pořadatelem letošního ročníku byla ZŠ Komenského a pro sportovní klání zvolila školní víceúčelový sportovní areál na Tyršovce a prostory
tělocvičen obou škol. Akce se konala ve středu
25. června za velmi podmračeného počasí.
Soutěže byly rozděleny do dvou kategorií –
atletické disciplíny a kolektivní sportovní hry.
V atletické části spolu soutěžili vybraní žáci,
hoši i dívky, z každé školy v běhu na 60 m,
skoku dalekém, vrhu koulí a štafetovém běhu
na 150 m. Ze sportovních her probíhala pro ka-

tegorii hochů utkání v kopané a ve florbale a pro
kategorii dívek zápas v přehazované, vybíjené
a badmintonu.
Ve všech soutěžních disciplínách probíhaly
velmi vyrovnané boje. Bodové výsledky byly
po celou dobu soutěže velmi těsné a nakonec
o vítězi rozhodlo sedm bodů. Vítězem letošního
ročníku O pohár starosty se stala ZŠ Komenského.
Soutěžící předvedli velmi pěkné výkony
a statečně hájili barvy svých škol. Za to jim
patří poděkování. Nesoutěžící spolužáci se
svými vyučujícími zase podpořili své kamarády
fanděním. Ukázalo se opět, jak je důležitá a přínosná spolupráce mezi oběma školami.
jp

Rozloučení s deváťáky
V pátek 27. června nastal konečně vytoužený
den všech žáků a studentů. Ráno převzali svá vysvědčení a pak už nastaly tolik očekávané prázdniny, na které se těšily nejen děti, ale také jejich
učitelé.
Pro žáky devátých ročníků byl tento den o to
významnější, že si převzali svá poslední vysvědčení na základní škole. Stejně jako každým
rokem se konala malá slavnost v krásném prostředí Divadelního sálu na slavkovském zámku.

V deset hodin se zde sešli nejen nastrojení a najednou nezvykle vážní deváťáci a jejich učitelé,
ale také rodiče a další příbuzní. Nechyběl ani
host z radnice, a to samotný pan starosta
Ing. Charvát.
Někteří z deváťáků si možná až nyní uvědomili, že devět let na základní škole opravdu končí
a nastává nová etapa jejich života. A my jim do
ní přejeme hodně štěstí, úspěchů a hlavně, aby
se jim líbilo na školách, které si vybrali.
pp

Týden pohybových aktivit deváťáků
Tak bývá už čtvrtým rokem nazýván poslední
týden školní docházky devátých ročníků na Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna. Dříve,
než si žáci na zámku ve Slavkově u Brna slavnostně převezmou svá poslední vysvědčení,
prožijí poslední týden na základní škole neformálním způsobem. Mimo školní budovu, mimo
školní lavice mají možnost si společně zavzpomínat na roky strávené na základce.
V tomto školním roce přálo i počasí, takže
všechny naplánované sportovní aktivity probíhaly podle plánu. V pondělí si žáci zaplavali a zahráli plážový volejbal na slavkovském koupališti,

během úterního dopoledne si osvojili základní
golfové dovednosti na golfovém hřišti ve Slavkově u Brna, ve středu si zasoutěžili proti Základní škole Komenského ve sportovním klání
O pohár starosty a ve čtvrtek se vydali na turistickou vycházku spojenou s opékáním špekáčků.
Týden pohybových aktivit je součástí dlouhodobého školního projektu Optimalizace pohybového režimu školy – základ prevence
poruch držení těla, proto i budoucí deváťáci se
mohou těšit na zakončení své povinné školní
docházky tímto způsobem.
Mgr. Hana Charvátová

I N T E G R O VA N Á S T Ř E D N Í Š K O L A V E S L AV K O V Ě U B R N A

Odborná stáž našich pedagogů ve Vídni

Před hotelem Sacher

Foto: archiv školy

Od 12. do 13. června proběhla odborná stáž
pedagogů Ing. Michala Šindlera a Bc. Petry
Svobodové ve Vídni v rámci projektu EdTRANS. Cílem exkurze byla návštěva partnerské školy Höhere Bundeslehranstalt für
wirtschaftliche Berufe, pekárny DER MANN,
Rakouské národní knihovny v Hofburgu a hotelu Sacher.
Ve škole jsme absolvovali prohlídku knihovny, učeben teoretické i praktické výuky
a speciální učebny pro kooperativní výuku.
Měli jsme možnost vidět průběh maturit.
V rámci volného odpoledne jsme navštívili
zámek Schönbrunn a Kunsthistorické muzeum.
Druhý den následovala exkurze pekárny Der
Mann, Rakouské národní knihovny v Hofburgu
a hotelu Sacher. Hotel Sacher***** je v soukromém vlastnictví, má velmi vysoký standard slu-

žeb, je jedinečný a velmi originální. Na
chodbách i pokojích najdeme originály obrazů
nizozemských, vlámských a italských malířů
z 16. až 18. století, bohatou dekoraci pokojů
a historický ráz vybavení v kombinaci s moderní technikou. Vybrané apartmány jsou pojmenovány podle známých osobností jako
například Rudolf Nurejev a cena pokojů začíná
od 400 EUR bez snídaně po 7000 EUR za prezidentské apartmá, která se zde nachází tři. Prohlídka hotelu vrací návštěvníka do období
renesance, kdy byla gastronomie na vrcholu
svého rozvoje.
Stáž byla po odborné stránce velmi přínosná,
umožnila nám navštívit partnerskou školu, seznámit se s výukou, kolegy, poznat velmi originální a jedinečný hotel Sacher.
Ing. M. Šindler, ISŠ
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Bál princezen

Foto: archiv ZS-A

Bál princezen v zámeckém parku
Již 11. princeznovský bál proběhl v sobotu
12. července 2014 v zámeckém parku. Tato oblíbená celodenní akce pro rodiny s dětmi se
opět setkala s velkým ohlasem a dokonce se podařilo pokořit návštěvnický rekord. Na Zámek
Slavkov - Austerlitz zavítalo cca 16.000 návštěvníků! Další rekord, který tuto červencovou

sobotu padl, byl rekord v bálovém tanci přítomných princů a princezen. Celkem 694 dětí
v kostýmech předvedlo nacvičený tanec a zapsalo se tak do Guinessovy knihy rekordů.
Během dne děti plnily soutěžní i nesoutěžní
úkoly, tancovaly na zámecké diskotéce či obdivovaly jezdecké vystoupení nebo rytířské tur-

naje. Připraveny byly i dětské dílny, v zámku
pak pohádková prohlídka. Počasí nám také
přálo, akorát fronty se někdy zdály nekonečné.
I přes to tisíce návštěvníků po celém dni stráveném v zámeckém parku odjíždělo s dobrým
pocitem a nadšenými dětmi.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Napoleonské hry 2014
Zámek Slavkov – Austerlitz společně s Jezdeckým klubem Acaballado pořádají u příležitosti 245. výročí narození Napoleona
Bonaparta ve dnech 15.–17. srpna Napoleonské hry. Letošní akce se ponesou v duchu připomínky 200. výročí úmrtí císařovny Josefíny,
manželky císaře Napoleona. Záštitu převzal
hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal
Hašek.
Celodenní program se bude odehrávat v sobotu 16. srpna v zámeckém parku. Dobové tábory z roku 1805 vyrostou v aleji vedle zámku.
V zámeckém parku budou pak téměř celý den
probíhat ukázky výcviku jednotlivých druhů
zbraní, přehlídky uniforem a praporů. Součástí
výcviku bude i komentované představení módy
a uniforem z počátku 19. století. Vyvrcholením
vojenské části programu pak bude v 16 hodin
bitevní střet v zámeckém parku, který tentokrát připomene jednoho z nejznámějších generálů napoleonských válek, generála Jeana
Rappa.
Celý letošní program však bude zaměřen na
připomínku ženy, která stála dlouhá léta Napoleonovi po boku a jejíž jméno pronesl i na smrtelném loži. Jeho poslední věta „Miluji Francii
a Josefínu“ se zapsala do historie. Letos uplynulo 200 let od úmrtí této významné historické
postavy. Osud tomu chtěl, že její potomci se

Napoleonské hry

Foto: R. Lánský

dodnes objevují ve většině panovnických rodin
Evropy. A právě připomenutí císařovny Josefíny bude hlavním motivem letošní akce. Návštěvníci se budou moci seznámit nejen s jejím
životem, ale i zhlédnout civilní život tehdejší
aristokracie.
V samém závěru sobotního programu od 22
hodin bude proveden multimediální pořad
s ohňostrojem „Císařovna Josefína“. Součástí
pořadu bude i iluminace zámku a zámecké zahrady několika sty svíček.
Současně se na nádvoří zámku uskuteční již
XI. ročník mezinárodní výstavy vín Grand
Prix Austerlitz 2014. Cílem této výstavy je
nejen propagací vinné kultury, ale také spojením termínu výstavy s připomínkou Napoleonových narozenin ukázat propojení našich
zemí v oblasti kultury vína. Slavnostní zahájení
výstavy vín se uskuteční ve 12 hodin ukázkou
dobové „sabráže“ z koně a za přítomnosti císařovny Josefíny.

Sobotní den bude v zámeckém parku patřit
také populárnímu řemeslnému jarmarku,
který se bude konat v době od 9 do 17 hodin.
Nabídka sortimentu bude bohatá, od rozmanitých řemeslných výrobků z rozličných materiálů, které se mohou stát dárky pro Vás či Vaše
blízké, po občerstvení, jídlo a pití, všeho druhu.
Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci
s občanským sdružením Per Vobis vedle klasických prohlídek a probíhajících výstav nabídne
kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem. Vstupenky na oživené prohlídky je lépe
rezervovat předem na pokladně zámku (tel.:
544 227 548, e-mail: hanouskova@zamekslavkov.cz).
Po celý den bude návštěvníkům také přístupná expozice Austerlitz - malé město velkých dějin.
Vstup na vojenské akce i sobotní multimediální pořad s ohňostrojem je ZDARMA.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

PROGRAM
Sobota 16. srpna 2014:
9.00–17.00 Řemeslný jarmark v zámeckém parku
10.00–17.00 Kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem
10.00–10.30 Slavnostní zahájení Napoleonských her 2014
10.30–11.00 Komentované představení módy a uniforem období 1805–1815
11.00–12.00 Táborový život a ukázka výcviku pěšáka napoleonských armád
12.00–12.30 Slavnostní zahájení výstavy vín Grand Prix Austerlitz 2014 tradiční hromadnou sabráží za
účastí jejího veličenstva
12.00–18.00 Mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz 2014 na nádvoří zámku
12.30–13.30 Polední koncert v areálu parku
14.00 – 14.30 Slavnostní předání císařského orla jednotce Dragounů císařské gardy za účasti jejího veličenstva císařovny Josefíny
14.30–15.00 Krátká komentovaná ukázka výcviku jezdectva
15.00–16.00 Odpolední koncert v areálu parku
16.00–17.00 Bitevní ukázka–Generál Jean Rapp
22.00–22.30 Večerní ohňostroj „Císařovna Josefína“ spolu se slavnostním osvětlením zámku a parku svícemi
Neděle 17. srpna 2014
10.00–14.00 Kočárová projížďka bojištěm na Mohylu míru
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Řemeslný jarmark
V sobotu 16. srpna se v areálu zámeckého
parku bude opět konat tradiční řemeslný jarmark, který Zámek Slavkov – Austerlitz vždy
připravuje jako významnou součást Napoleonských her. Během celého sobotního dne si tak
budete moci zakoupit nejrůznější dárky a dárečky pro radost přímo od výrobců, rostlinky
a zahradnické potřeby. Samozřejmostí bude
také široká nabídka občerstvení, kávy a dalších
pochutin. Jarmark se bude konat od 9 do 17
hodin a vstup do parku bude volný.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Mezinárodní výstava vín
Tak jako každý rok i letos se mohou milovníci vína těšit na mezinárodní výstavu vín
Grand Prix Austerlitz 2014. Již 11. ročník je
opět připraven ve spolupráci s Moravskou bankou vín. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v sobotu 16. srpna ve 12 hodin na
nádvoří zámku. Výstavu zahájí samotná císařovna Josefína, hlavní postava letošních Napoleonských her. Vlastní zahájení potom bude
provedeno hromadnou sabráží z koně.
Konzumační lístek stojí 300 Kč a zahrnuje
skleničku, katalog a 25 žetonů na degustační
vzorky vína. Na výstavě budete moci ochutnat
cca 300 vzorků našich i zahraničních vín. Předprodej konzumačních lístků probíhá mimo jiné
i v Informačním centru.
Věříme, že v těchto letních dnech návštěvníky zámku možnost okusit výborná vína jistě
zaujme. Všichni jste srdečně zváni.

Koncert J. Nohavici (ve výřezu Jaromír Nohavica)

Foto: archiv ZS-A

Koncert Jaromíra Nohavici
V sobotu 21. června vystoupil v areálu zámeckého parku již legendární ostravský písničkář a básník Jaromír Nohavica. Milovníci
Nohavicových vtipných textů si během více jak
dvouhodinového koncertu přišli na své. Zazněly
nejen všeobecně známe skladby, ale i některé
novinky, téměř vše za doprovodu vynikajícího
polského akordeonisty Roberta Kuśmierského.

Několikatisícový dav svými bouřlivými reakcemi během koncertu a zejména i po něm
ocenil výborný výkon zpěváka, který během
koncertu přišel i o košili. Koncert Jarka Nohavici tak můžeme směle zařadit k nejlepším hudebním produkcím, jež jsme měli možnost
v zámeckém parku v uplynulých letech zhlédnout.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

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, vedoucí Městské knihovny

Výstava psů welsh corgi
V sobotu 23. srpna se v areálu zámeckého
parku bude konat samostatná klubová výstava
psů plemena welsh corgi. Pořadatelem je Welsh
corgi a Kelpie klub CZ.
Slavnostní zahájení výstavy bude v 9 hodin
před schodištěm hlavního vchodu do
zámku. Vstup na výstavu je volný.
Ing. Jana Slouková, ZS-A

Vintage týdny na zámku
Přijďte se ponořit do atmosféry dob minulých na Zámek Slavkov – Austerlitz! V měsíci
srpnu pro vás připravujeme prohlídky, obohacené netradičně o kostýmy 20. století.
Na prohlídkách se dozvíte jako obvykle
všechna důležitá fakta, ovšem zabrousíme také
do období 20. století – a to jednak obecně, ale
také v souvislosti s naším zámkem.
Důležitou součástí Vintage týdnů je samozřejmě móda! A proto nejenže budete potkávat
dobově oděné a naladěné průvodce, ale něco se
také o módě dozvíte…
Akce navazuje na loňský ročník, kdy měla
úspěšnou premiéru.Těšíme se na vaši návštěvu.
David Kučera, DiS., ZS-A

Scapinova šibalství

Foto: J. Hallová

Scapinova šibalství – divadelní
představení na nádvoří zámku
Srdečně vás zveme v sobotu 30. srpna od
20 hodin do zámku na skvělé divadelní představení v podání herců Mahenovy činohry Národního divadla Brno s názvem Scapinova
šibalství v režii Emila Horvátha.
I v letošním roce si mohou diváci vychutnat
příjemnou atmosféru zámeckého nádvoří, tentokrát ve společnosti slavné Moliérovy komedie o dvou urozených mladících, kteří za
pomoci prohnaného sluhy Scapina vytrestají
své lakomé otce. V hlavních roli se představí
Zdeněk Dvořák (Scapino), v dalších rolích uvidíte např. Jakuba Šafránka (Oktáv), Kláru Apoleonářovou (Hyacinta), Petra Bláhu (Leandr),
Kristýnu Jirouškovou (Zorbineta) a další.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji
v Informačním centru ve Slavkově u Brna za
320 Kč a 220 Kč. Na místě před představením
budou vstupenky nabízeny za 420 Kč a 320 Kč.
Kontakt: infocentrum@zamek-slavkov.cz, tel.:
513 034 156.
Hana Partyková, ZS-A

Uzavření zámeckého parku
V pátek 1. srpna bude zámecký park od
15 hodin pro veřejnost uzavřen. Zámek
a jeho prohlídkové trasy je v tento den možné
navštívit dle běžné otevírací doby, tj. do 17
hodin (poslední prohlídka v 16 hodin). Vstup
na prohlídky bude přes nádvoří. Děkujeme za
pochopení.
Hana Partyková, ZS-A
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Letní filmový festival
Vážení příznivci filmového umění a zábavy,
dovolujeme si vás popáté v řadě pozvat na
Letní filmový festival Slavkov, který se koná
od 2. do 10. srpna.
Místo konání, tj. zámecký park, se nemění,
jen uspořádání projekce bude poněkud jiné,
než bylo obvyklé v předchozích letech. Stejně
jako na hudebních festivalech je sezení individuální. V rámci každého večera bude připraveno občerstvení s ochutnávkou produkce
některého z pivovarů. Z tohoto důvodu je vstup
do areálu umožněn již od 19.30 hod.
Začátky všech představení jsou ve 21 hod.,
hraje se za každého počasí – vyjma situace, kdy
by projekci znemožnil příliš silný vítr. V případě velmi jasného počasí může být začátek
představení o cca 15 minut opožděn. Vstupné
na všechna představení je jednotné – 50 Kč.
Po zbytek měsíce srpna nebude kino Jas promítat. Pravidelný provoz kina opět v září.
Od 19.30 hodin bude k dispozici festivalové
občerstvení: několik druhů piv Pivovaru Starobrno, nealko a drobné občerstvení.
Těšíme se vaši návštěvu!
Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Soška P. Marie

Deskový obraz Černé P. Marie

Foto: archiv ZS-A

Foto: archiv ZS-A

Výstava Obrazy, roucha a devocionálie
Ve dnech 14. 8.–30. 9. 2014 zpřístupní
Zámek Slavkov – Austerlitz další výstavu
z cyklu Poklady z depozitářů – tentokrát s názvem Obrazy, roucha a devocionálie ze sbírek Zámku Slavkov – Austerlitz.
Tato tématická skupina sbírkových předmětů
bude veřejnosti představena vůbec poprvé od
založení městského muzea v roce 1922. Návštěvník zde uvidí obrazy a sochy s biblickou tematikou, obrazy světců a světic či předměty,
které se přímo vztahují k určitému poutnímu
místu. Část výstavy se bude rovněž věnovat církevním textiliím – obřadním rouchům a oltářním přehozům, vysvětlen bude význam
jednotlivých liturgických barev.
Vystavené předměty pocházejí ze Slavkova
u Brna, ale i z jeho širšího okolí, některé rovněž
ze zahraničí a zahrnují období od konce 18. století až po 2. polovinu 20. století.
K zajímavým exponátům bezesporu patří
skříňka s plastickým vyobrazením Poslední večeře z konce 18. století, ostatkové relikviáře či
deskový obraz Černé Madony.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
14. srpna v 17 hodin v salla terreně zámku
ve Slavkově u Brna. Výstava bude otevřena do
30. 9. 2014 souběžně s provozem zámku.

Ornát

Foto: archiv ZS-A
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Sleva na vstup do expozice
„Austerlitz – malé město velkých
dějin“ pro Slavkovany
Všichni občané města Slavkova u Brna
mohou využít možnosti slevy na vstup do
nové expozice „Austerlitz – malé město velkých dějin“. Ta návštěvníkům přiblíží bitvu
u Slavkova a napoleonské války prostřednictvím působivého promítání, možnosti vyzkoušet si zbraně, či prezentací originálních
exponátů.
Zvýhodněné vstupné za jednotnou cenu
30 Kč lze využít v období 1.–17. srpna 2014
během standardní otevírací doby expozice. Pro
získání slevy bude třeba se prokázat jakýmkoliv
průkazem totožnosti s uvedeným bydlištěm ve
Slavkově u Brna.
Mgr. Radek Žák, ZS-A

Výstava

Foto: archiv ZS-A

Zámecký svatební den

Foto: archiv ZS-A

Zámecký svatební den aneb
Svatba na zámku live!
Plánujete svatbu? Pomýšlíte na vdavky?
Nebo jen máte rádi slavnostní atmosféru a lesk
svatebního dne či jiné společenské události?
Přijďte si v praxi vyzkoušet roli pravého svatebčana! Uvidíte mimo jiné přípravy nevěsty, ženicha, svědků i rodičů na den D, přehlídky
spodního prádla, svatební a společenské módy,
workshopy na téma etiketa a trendy roku 2015
a v zámecké svatební kavárně budete moci
ochutnat cukroví a výbornou kávu. V rámci jedinečné show budete mít příležitost nahlédnout
pod ruce zkušeným floristům, kadeřnicím nebo

vizážistkám a vyvrcholením všeho pak bude autentický svatební obřad, kterého se můžete
zúčastnit jako svatební hosté.
V neděli 28. září od 13 hodin srdečně zveme
nejenom snoubence do pohádkových prostor
zámku prožít příjemné odpoledne s bohatým doprovodným programem v tom pravém svátečním
duchu, a to svatebním! Cena vstupenky v předprodeji 60 Kč na místě 100 Kč. Předprodej vstupenek na akci v Informačním centru od 1. 8., tel.:
513 034 156, infocenturm@zamek-slavkov.cz
David Kučera a Hana Partyková, ZS-A

Historický úspěch Glitter Stars – bronz z Mistrovství Evropy
ECU – European Cheer Union pořádala 28.
a 29. 6. Mistrovství Evropy v cheerleadingu
a v cheerdance v Bonnu, v Telekom Dome.
Letošní akce se zúčastnilo asi 3000 sportovců
z 23 evropských zemí před zraky 6000 diváků.
Ve všech zúčastněných zemích této akci předcházely národní šampionáty a jen nejlepší dva
týmy z každé země měly možnost reprezentovat
svou zemi. Také slavkovské družstvo Glitter
stars se na toto ME nominovalo.
26. června v podvečer odjíždělo početné seskupení děvčat a chlapců z týmu Glitter Stars
při ZŠ Komenského ze Slavkova u Brna na ME
v cheerleadingu do německého Bonnu.
I přes dvanáctihodinovou cestu si svěřenci
Mgr. Renáty Macharové udržovali stále dobrou
náladu. V pátek v devět hodin ráno jsme dorazili
k hale Telecom Dome, kde se měly svádět boje
o tituly mistrů Evropy.
Protože hala byla otevřena až po poledni, vyrazili jsme na prohlídku centra Bonnu. Zde jsme
shlédli románskou katedrálu, zbytky středověkého opevnění, rodný dům Ludwiga van Beethovena, navštívili místní obchůdky k nákupu
suvenýrů. Po návratu jsme se již mohli vydat na
závodiště. Prohlédli jsme si halu, v níž byly připraveny dvě cvičební plochy. Jedna pro cheerové disciplíny (zaměřující se na akrobacii
a stavění lidských pyramid), druhá pro taneční
disciplíny. K zázemí závodu patřila i velká přípravná hala pro rozcvičení všech účastníků.
Nic nesmělo být ponecháno náhodě, a proto
plánovaný trénink zahrnoval důkladné rozcvičení, nácvik správného rozmístění na ploše
i procvičení všech sestav. Všem bylo milé povzbuzování konkurenčního týmu TORROS ze
Španělska, který tak ocenil připravenost našich
svěřenců. K večeru jsme se přesunuli do nedalekého městečka Meckenheimu.

Sobotní dopoledne jsme podřídili přípravám
a doladění některých detailů na nedělní soutěž.
Piloval se pokřik, zkoušely se různé typy účesů
i líčení, aby děvčata na ploše jen zářila. Odpoledne byl čas prohlédnout si městečko s jeho
květinami vyzdobenými uličkami a občerstvit
se. Děti si v praxi vyzkoušely svou jazykovou
vybavenost. Odpoledne se obloha zatáhla a začalo pršet, proto jsme jeli zpět do haly, kde jsme
si mohli sestavy ještě vyzkoušet a nasát soutěžní atmosféru. V hale již probíhala soutěž seniorů a to byla příležitost ke srovnání našich
výkonů a taktéž možnost shlédnout nové či
méně používané prvky a techniky.
Nedělní shon začal již před šestou hodinou
ranní, kdy jsme děvčata začaly zkrášlovat tak,
aby všichni po hromadné snídani byli připraveni k odjezdu na závodiště. Tam již čekali
první soupeři a další hromadně přijížděli. Po důkladném rozcvičení začal ten správný kolotoč.
Nastalo nelítostné klání o kovy nejcennější.
Během dopoledne byla k vidění hned čtyři vystoupení Glitter Stars (Doubele freestyle junior,

Glitter Stars

Double Hip Hop junior, Allgirl Group Stunt,
Coed Group Stunt) a odpoledne velká Team
Cheer Coed sestava.
Děvčata i chlapci se snažili vydat ze sebe to
nejlepší. To se věru povedlo. V tak velké konkurenci a před porotou, která i sebemenší zaváhání trestá srážkami, se „Třpytivé hvězdy“
neztratily.
Největšího úspěchu dosáhl tým Glitter Stars
v kategorii Coed Group Stunt, kde získal v historii ME druhou bronzovou medaili pro Českou
republiku v cheer divizi a za svá vystoupení si
vysloužil pochvaly zahraničních porotců, což je
jasným ukazatelem, že cheerleading v Česku
vzkvétá.
Dětem k jejich úžasným výkonům můžeme
jen gratulovat a popřát, aby ve své píli vytrvaly
a dělaly nám všem ještě dlouho radost. Poděkování patří také trenérce Mgr. Renátě Macharové za její obětavou celoroční práci s dětmi
a také městu, které svou finanční podporou
umožnilo týmu se této prestižní akce zúčastnit.
Pavla Přichystalová

Foto: archiv GS
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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

Projekt Leonardo da Vinci trochu jinak
Ve dnech 16.–18. června jsem se jako zástupce naší školy zúčastnila spolu se zástupci
dalších tří středních škol a Okresní hospodářské
komory pracovního jednání v italské Florencii,
kde se našich 24 žáků oboru kuchař – číšník,
hotelnictví a truhlář zúčastnilo od června 2013
do června 2014 měsíčních odborných stáží
v tomto krásném městě. V pondělí jsme podstoupili 1000 km dlouhou cestu do Florencie.
V úterý nás čekala pracovní jednání. Nejprve
jsme se přesunuli do hotelu MIRAGE, kde
jsme se setkali s majitelkou hotelu paní Giannou Guarnieri a ředitelem hotelu panem Cosimo Martinem. Zde jsme také přimo „provedli
inspekci“ našich čtyř žákyň oboru hotelnictví,
které zde právě vykonávaly stáž a které nám
svěřily své postřehy a získané poznatky. Poté
jsme se přesunuli na jednání do hotelu
LONDRA s prezidentkou Consorzio Firenze
Albergo a se všemi jmenovanými jsme zhod-

notili průběh dosavadních projektů a dohodli se
na budoucí spolupráci.
Dále jsme pokračovaili do hotelu FLORENCE NUMBER NINE, kde se nachází hotelová restaurace v nájmu hotelové školy
SAFFI po vzoru českých hotelových škol.
Dále následovala ilustrace projektu „LA
PROVE DEL NOVE“ a schůzka s ředitelem
hotelu panem Roberto Boccacalli (Viceprezident CFA) a jednání s ředitelem hotelové školy
SAFFI profesorem Vagnolim. V podvečerních
hodinách jsem navštívili výstavu „PONTORMO E ROSSO“ v Palazzo Strozzi, Firenze. Poslední den naší monitorovací cesty byl
věnován návštěvě školy pro výuku optiků Scuola di Ottica a Vinci a setkání s prezidentem
Alessandro Fossetti, provedli jsme „kontrolní
schůzku“ v optice L’Otticheria, kde právě vykonávali stáž dva žáci zdravotní školy z Brna
a poté jsme se taktéž setkali s českými žáky

oboru reklamní grafiky
v reklamní agenture
FLOD. Odpoledních
hodinách jsme se vydali zpět do ČR
a k ránu jsme šťastně
dorazili domů. Sice
jsme byli všichni vy- Florencie Foto: archiv školy
čerpaní náročným programem, ale spokojení,
neboť při všech jednáních s italskými partnery
jsme se setkali se vřelým přístupem a ochotou
dále spolupracovat, a co víc, naši spolupráci
ještě vice rozšířit. To je příslibem do budoucna,
neboť jeden projekt končí a pokud budeme mít
shválen grant pro další projekt odborných stáží
v zahraničí, budou moci naši žáci opět získávat odborné znalosti i za hranicemi naší země
a to je určitě nezapomenutelná zkušenost pro
jejich další profesní život.
Kulhánková Vlad., ISŠ

Comenius opět u nás
Závěr letošního školního roku vyvrcholil
návštěvou žáků z německé partnerské školy
v Bochumi v rámci projektu Comenius. Navázali jsme tak na pobyt našich žáků v německé
škole v březnu letošního roku, kde naši žáci získali velmi přátelské vztahy se spolužáky
z partnerské školy. Stejně jako v Německu, tak
i u nás byli žáci ubytováni v hostitelských ro-

Návštěva žáků z Bochumi

Foto: archiv školy

dinách našich žáků. Připravený program byl
velmi pestrý. Ve Slavkově u Brna si žáci prohlédli Napoleonskou expozici ve slavkovském
zámku, která je přímo nadchla, zahráli si golf
na místním golfovém hřišti a také procházka
celým městem s ukázkami historických staveb
byla naplněna nezapomenutelnými dojmy. Program zahrnoval i návštěvu Brna s jeho dominantami jako hrad Špilberk, v němž si žáci
prošli kasematy, čímž bylo naplněno téma celého projektu, a to lidská práva a jejich porušování. V Brně žáci navštívili také chrám Petrov,
pokochali se pohledem na celé město, prohlédli
si symboly města v průchodu staré radnice
a centrum Brna. Večerní čas trávili naši hosté
v jednotlivých rodinách. Odjezd německých
žáků doprovázely i slzy smutku, ale již se těší
se na další spolupráci. Zatímco žáky v Německu čeká ještě týden školních povinností,
naši žáci se už těší z dlouho očekávaných
prázdnin.
V. Zapletalová, obor hotelnictví, ISŠ

Naši žáci v zahraničí
V průběhu nedávno skončeného školního
roku se naši žáci i pedagogové zapojili do několika projektů, jejichž cílem bylo zdokonalení
se v cizím jazyce, získávání nových profesních
znalostí a seznámení s kulturními tradicemi
dané země. V rámci projektů Comenius, Leonardo da Vinci, EdTRANS, Zuwins+ a Pospolu se měsíčních odborných stáží,
bilaterárních výměn žáků i učitelů, odborných
exkurzí a soutěží zúčastnilo 26 % žáků naší
školy, což znamená, že přibližně každý čtvrtý
žák školy mohl získat zkušenosti v zahraničí
v rámci evropských projektů a měl hrazeny
(kromě kapesného) všechny náklady. Pokud
ještě připočítáme další odborné výjezdy do zahraničí, celkem vycestovalo v průběhu celého
školního roku 45 % žáků, což potvrzuje naši
snahu prohlubovat u žáků široké povědomí
o evropských zemích. Naši školu navštívili také
žáci, studenti vysokých škol a pedagogové za
zahraničí a i tímto způsobem si mohli naši žáci
procvičit svou angličtinu a získat informace

o životě a kultuře např. Peru, Egypta, Indonésie
či Rakouska, Německa a Polska. Stranou nezůstali naši kolegové-pedagogové, kteří si iniciativně zapojili do projektů a odborných
zahraničních stáží pro pedagogy a do zahraničí
tak vycestovalo celých 52 %. I v příštím školním roce chceme umožnit žákům získávat pracovní i odborné znalosti mimo hranice ČR,
neboť jejich uplatnitelnost na trhu práce se rapidně zvyšuje nejen na úrovni regionu, v němž
žijí, ale i v rámci celé Evropy.
Vedení ISŠ

Naši žáci v zahraničí

Foto: archiv školy

Návštěva Florencie

Foto: archiv školy

Závěrečná stáž
V měsíci červnu 2014 jsme se zúčastnily měsíční odborné stáže projektu Leonardo da Vinci
v italské Florencii. Pro studenty bylo hlavním
cílem zdokonalit své znalosti cizího jazyka,
především anglického, poznat kulturu této
země a zdokonalit se v hotelovém provozu.
Pracovali jsme ve čtyřhvězdičkovém hotelu
Mirage, který se nachází kousek od centra
města. Díky projektu Leonardo da Vinci jsme
měli zajištěné ubytovaní, stravu a dopravu po
celý měsíc pobytu. Díky vynikající přípravě vše
proběhlo bez potíží. Získaly jsme nové zkušenosti a kulturní zážitky, které nám budou oporou v našem oboru.
A. Puppová, L. Tihelková, M. Bullová,
K. Řezníčková, ISŠ

Tři roky uplynuly jako voda
Slavnostní předání výučních listů absolventkám a absolventům Integrované střední školy
Slavkov u Brna oborů kuchař-číšník, automechanik a truhlář proběhlo v nádherných prostorách slavkovského zámku. Tohoto důležitého
okamžiku v životě našich žáků se zúčastnil
Ing. Ivo Bárek, senátor ČR, Bc. R. Hanák, zástupce Jihomoravského kraje, Ing. J. Doležel,
zastupující naše město, M. Boudný, předseda
Školské rady ISŠ, pedagogové a vedení školy,
rodiče a přátelé školy. Absolventi obdrželi
nejen výuční listy, ale i mnoho cenných rad. Do
dalšího života jim přejeme hodně úspěchů a pohody v profesním i osobním životě. Srdečně
blahopřejeme k získání výučního listu a hodně
štěstí!
Kulhánková Vlad., ISŠ
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Mezi včelaři ve Velešovicích
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Foto: F. Mráz

Mezi včelaři u Vladimíra Magdy ve Velešovicích
Po roce zase kompletní. Většinou jde o již
dříve známé tváře, ale přece se tu letos mezi
námi objevilo několik neznámých, nových.
Všechny sem přivedla touha po nových poznatcích z včelařství, a vysokou účast tu letos ovlivnilo příznivé počasí. Proč taky ne, vždyť je tu
příjemně, včelín přítele Magdy se nachází
v klidném prostředí za vesnicí a až sem je ke
včelínu vybudována a v dobrém stavu udržována
jím samotným i kvalitní příjezdová cesta. I těch
aut tu letos bylo víc, mnozí vzali s sebou i své
přátele, taky včelaře a někteří i své příbuzné.
Vlastní včelín je poměrně rozsáhlý a dobře
udržovaný. Je tu hodně prostoru uvnitř oplocení
i kolem něho. Jde o prostředí příjemné, vhodné
pro takové a podobné srazy, volná prostranství
s kraťučko stříhanými plochami trávy. Bez potíží tu může parkovat i několik desítek aut, enkláva je v okolí přikrášlená množstvím
ovocných i jiných dřevin, nikde ani náznak po
civilizačním odpadu. I to je důvod, proč se sem
každoročně v červnu organizuje odborný seminář pro včelaře a jejich přátele. Že je to tu útulné
a vzorně čisté a navíc i vhodné, to mohu potvrdit, protože jsem postupně navštívil všechny
včelíny slavkovského okrsku, z nichž žádný
nemá tak vhodné podmínky. A navíc – lze tu pořádat podobná setkání i za nepříznivého počasí.
Značná část včelína je zastřešena nebo ještě
podle potřeby muže být rozšířena do prostoru
postavením přechodných přístřeší i s příslušným
zařízením jak proti dešti, tak někdy i proti in-

tenzivně hřejícímu slunci a pro i ještě větší
počet účastníků, než je tu dosud obvyklé, včetně
kvalitní obsluhy.
Chráněni plátěnými přístřešky pártystanů a několika slunečníky jsme tu v sobotu 21. června od
devíti do čtrnácti hodin absolvovali jakýsi malý
kurz o včelách a včelaření. Naslouchali zkušenějším příslušníkům našeho zájmu, především
však učiteli včelařství, příteli Janu Čechovi z Měnína. Předával nám své zkušenosti a poznatky
doprovázené ukázkami z chovu matek a vedení
včelstev. Musím přiznat, že porozumět všemu,
co tu prezentoval, bylo pro mnohé nad vlastní
schopnosti. On totiž chov včelích matek, popravdě řečeno, má-li být úspěšný, vyžaduje velkou trpělivost, jemnost a přesnost, včelařskou
zdatnost a praktickou dovednost, na kterou
mnozí z nás, zvláště ti starší, už nemají. Než by
se pustili do vlastního experimentování, tak raději volí způsob zakoupení královen pro těch několik málo svých úlů od některého ze svých
mladších a ještě šikovných přátel nebo přímo
z některé naší inseminační stanice.
Výklad přítele Jana Čecha se pochopitelně
neobešel bez praktických ukázek a také různého
nářadí. Když nasloucháte dvě tři hodiny výkladu přednášejícího, co se má a co ne a jak na
to, tak přijdete na to, že včelaření je věda, do
níž hned tak rychle nevniknete a je náročnější
než třeba chov králíků nebo kanárů.
Seminář se nezabýval jen chovem včelích
matek. Debatovalo se tu i o současných vyhlíd-

kách a úspěšnosti včelaření v letošním roce.
Obecně bylo konstatováno, že letošní rok pro
včelaře začínal nadějně. Mohlo by to vyjít, ale
ještě máme před sebou období kvetení akátů
a lip. Mohlo by to vyjít, vždyť zima byla mírná,
včelstva dobře přezimovala a jejich zdravotní
stav je rovněž dobrý. Ploch s medonosnými
rostlinami je nebývale vysoký, v okrese se to po
řepkách všude jen žlutilo. Tolik lánu ozimé
řepky snad v žádný jiný rok nebylo k vidění.
Letos jsme si na zemědělce nemohli stěžovat,
včelí pastvy bylo zpočátku dost a pastva byla
vydatná. Včeličky nemusely za pylem a nektarem daleko. Výhodné to bylo zvláště pro včelaře s kočujícími úly. Ty se plnily medem,
počasí tomu přálo.
Vyhráno po řepce ale ještě nebylo. Začínala
snůška z akátů a po nich z lip. Tady jsme se už
neradovali, došlo na to, čeho jsme se obávali.
Nepršelo a dlouho panovalo horké a suché počasí. Jak akáty, tak i lípy na nedostatek vody pochopitelně reagovaly. Tvorba nektaru byla
omezena, snůška – dalo by se říci – špatná. Takové odpovědi jsem dostával od včelařů, se kterými jsem byl i v pozdější době v kontaktu. Kdo
tedy ze včelařů nedokázal vytěžit maximum
z kvetoucí ozimé řepky, na akátech a lípách to
nedohnal. Přesto ale bude letos medu víc než
loni. Konzumentům medu ale vzkazujeme, že
i když zůstaneme na průměru, své odběratele
nezklameme. Poptávku po medu uspokojíme.
Fr. Mráz

Tisknûte u nás! Poradna obětem domácího násilí
reklamní sluÏby, grafika, tisk
• Reklamní letáky
• BroÏury, katalogy
• Reklamní plachty a cedule
• Knihy a ãasopisy
• Obecní i firemní zpravodaje
• V˘roãní zprávy, roãenky
• Tiskopisy, formuláﬁe
• Kalendáﬁe stolní i nástûnné
BM TYPO – TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz

www.bmtypo.cz

Persefona je brněnská organizace poskytující
odborné sociální, právní a psychologické poradenství obětem domácího násilí, sexuálního
zneužívání a znásilnění.
Od roku 2009 poskytuje své služby také ve
čtyřech poradenských místech mimo Brno,
mezi které patří i Slavkov u Brna. V současné
době jsme úspěšně ukončili návazný projekt
Přijdeme až k Vám 2 – zlepšení místní dostupnosti služeb obětem domácího násilí, znásilnění
a sexuálního zneužívání. Projekt je financován
z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, který byl realizován od června 2011
do května 2014.
Cílem projektu bylo především podpořit ty
oběti násilí nebo znásilnění, které jsou omezeni
vzhledem k věku, zdravotnímu stavu, sociální
izolaci, počtu dětí či dalšími překážkami, které
jim ztěžují vyhledání pomoci nebo dojíždění za
službou do většího města. Tento cíl projektu byl
mimo jiné naplňován stabilizací a rozšířením

služeb právního a terénního sociálního poradenství ve Slavkově u Brna, Tišnově, Ivančicích a Židlochovicích.
Celkově tak bylo v rámci Jihomoravského
kraje za dobu trvání projektu podpořeno více
než 600 osob v podobě osobních, telefonických
a emailových konzultací.
I přes ukončení finanční podpory z projektu
vnímáme díky zájmu klientů i spolupracujících
odborníků jako důležité zachovat službu odborného sociálního poradenství ve Slavkově i do
budoucna. Zájemci o službu i stávající klienti
tak mohou po předchozí telefonické nebo
emailové domluvě využívat služby Persefony
ve Slavkově i nadále ve stejné poradenské dny
dvakrát měsíčně – každou první středu v měsíci
v době od 9 do 13 h. a každé třetí pondělí od
13 do 17 hodin v Charitní poradně, Polní 1444.
Kontakty: Tel.: 737 834 345, 545 245 996, email: poradna@persefona.cz, domacinasili@persefona.cz, www.persefona.cz
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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 9. července 2014 uplynulo 20 roků, kdy nás opustil pan

FRANTIŠEK BRULÍK
Za tichou vzpomínku děkují manželka a synové s rodinami.

Chovatelské okénko
Vážení čtenáři, prázdniny, dovolené a práce
na zahrádkách jsou v plném proudu. Člověk by
si řekl, že snad na nic ostatního v „sezoně“ nemáme čas, ale … Někteří lidé jsou milovníci
zvířat, že by pro to své udělali co nejvíc, ale
jsou také někteří, kteří vidí němou tvář a záměr
je – ublížit. Jako chovatelka mám doma snad
vše – králíky, papoušky, holuby, slepice, psa
a kočku. Jéé, a v rybníčku žabky, na ty jsem zapomněla. Zaměřím se na kočku, je to mazel
a nejlepší kámoš s naší fenkou, který je nekonfliktní, hodný a moc důvěřivý. Má svůj pelíšek
ve kterém je v noci, ale přes si běhá po svém
rajónku. Občas přišel s poraněnou nožkou, nebo
zesláblý (ale to spíš od nevěsty). Jednoho dne
se však vrátil a sotva chodil, po vyšetření
prasklá pánev, v ocásku stopa po diabolce. Antibiotika a klid na lůžku – to je to, co mu pomůže. Druhý den se stav nelepšil vůbec, tak
ještě odběr a tak vyšší hodnoty, jako kdyby byla
otrava. Myslíte, že to není možné? Ano. Dnes
už náš Matýsek trošku chodí, ale ještě doléčujeme kožní infekci, který je velmi bolestivá
a nepříjemná na pohled – bohužel je to následek
těchto zranění. Omlouvám, se že jsem napsala
takový článek, ale já jsem musela. Pro mě jsou
zvířata vším. A pravidlo „kdo nemá rád zvířata,
nemá rád ani lidi“ se potvrdilo. Proto se mějte
rádi, neubližujte zvířátkům – ona nic nepoví,
kdo jim to udělal, ale bolí je to a moc. Děkuji
panu MVDr. Májkovi za pomoc v tak složité
léčbě, Aničce za jodové gázy, děvčatům z Lékárny na poliklinice, Zuzance za tamponky
a všem co drželi palce, aby to dobře dopadlo.
Vendula Andrlová

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 11. července 2014 uplynulo dlouhých 10 let od úmrtí paní

ALICE KOŽOUŠKOVÉ
S láskou a úctou vzpomínají dcera Irena a syn Pavel s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 11. července 2014 uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustil pan

ING. JIŘÍ JERSON
ze Slavkova u Brna
S láskou stále vzpomíná manželka, syn Jiří a Tomáš s rodinami.

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 14. července 2014 uplynulo 15 roků, kdy nás navždy opustil pan

STANISLAV ŽEMLA
S láskou, úctou a vděčností vzpomíná dcera Marie s rodinou
a synové s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, bolest v srdci zůstává…
Dne 17. července 2014 uplynul 4. smutný rok, kdy nás navždy opustila
paní

B O Ž E N A S K O Č K OVÁ
S láskou a úctou stále vzpomíná manžel, syn, dcera a vnuk.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 17. července 2014 uplynuly čtyři smutné roky,
kdy nás navždy opustila paní

H A NA V I N K L Á R KOVÁ
Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcera s vnoučaty.

Zbyly jen prázdné důlky

Foto: M. Marek

Vzpomínka
Dne 23. července 2014 uplynulo 30 let, kdy nás opustil pan

Taky pěstitelé
V lokalitě zahrad a polí u golfového hřiště se
začíná sklízet úroda drobných pěstitelů. Starají
se o ni lapkové a zloději, kteří napřed odvezli
vše ze železa (vál 100 kg, trubky, plechy) a nyní
sklízejí brambory, česnek, apod. Nedá se to
uhlídat. Neznámý zloděj si z našich brambor
posbíral jen ty velké. Byl tak hodný, že nám nechal alespoň ty nejmenší. Jedná se asi o třicet
důlků, což není mnoho oproti práci spojené
s tím než se začne sklízet. Stačil by zákon jako
v Americe, které se přibližujeme a výstražná
cedule „soukromý pozemek“. Ale toho se nedočkáme. Tímto chci jen varovat všechny zahrádkáře ve Slavkově. Pro upřesnění -viz foto.
am

OLDŘICH RYS
Za tichou vzpomínku děkují dcery s rodinami.

Vzpomínka
Jen kytičku květů Ti na hrob můžeme dát a tiše vzpomínat.
Dne 26. července 2014 by se dožil 75 let náš drahý manžel,
tatínek a dědeček, pan

JOSEF ZAVADIL
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
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.

7/2014

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 28. července 2014 je tomu 1 rok, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dědeček, pan
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Opustili nás
Marie Ondrůjová (1926)
Jan Kadluba (1966)

3. 7.
21. 6.

KAREL KOHOUTEK

INZERCE

S láskou a úctou vzpomínají manželka Jindřiška a synové Zdeněk,
Radek a Luboš s rodinou.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

VÝKUP AUT za hotové – Peníze ihned.
Tel. 608 634 575, www.vranaslavkov.cz.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
RYCHLÁ PŮJČKA do 20 tis.
bez registru, nutný příjem. Tel. 777 588 991.
KOUPÍM byt 3+1 ve Slavkově u Brna. Tel.
604 767 470.
HLEDÁM ke koupi RD se zahradou Slavkov u Brna a okolí. Tel. 737 529 680.
PRODÁM rohovou kuch. lavici – hnědočervená koženka, úlož. prostor. 1 jídelní a 1
pracovní stůl, malou vířivou pračku. Zn. Za
pakatel. 775 362 770.
PRODÁM 2měsíční štěňata border kolie,
černobílá s hnědými znaky. Cena dohodou.
Tel. 721 615 018.
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.
PRODÁM 8 ks trámů, rozm. 10x20x400 cm.
Tel. 604 994 476.
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577.

Vzpomínka
Vzpomínka v srdci stále bolí, na Tebe, maminko, zapomenout nedovolí.
Děkujeme Ti za vše, čím jsi nám byla, za každý den, jenž jsi pro nás žila.

Dne 29. července 2014 by se dožila 64 let naše maminka, paní

NADĚŽDA ANDRLOVÁ
S láskou a úctou stále vzpomínají synové Roman a Petr.
Vzpomínka
Dne 29. července 2014 uplynou 2 roky, kdy nás ve svých nedožitých
64 letech navždy opustila naše maminka a babička, paní

J A R O M Í R A R AU Š E R OVÁ
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Dcera Denisa a syn Michal s rodinami.
Vzpomínka
Dne 31. července 2014 by oslavila 24. narozeniny
a dne 6. srpna vzpomeneme 1. výročí, kdy nás opustila

MARKÉTA HORKÁ
Nechala jsi v nás všech nesmazatelnou stopu!
Stále vzpomíná rodina a přátelé.
Vzpomínka
Dne 3. srpna 2014 by oslavil 70. narozeniny
náš tatínek a dědeček, pan

PaedDr. BOHUMÍR LANGER
Kdo jste jej měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn a dcera s rodinou.
Vzpomínka

Dne 15. srpna 2014 by se dožila 90 let paní

ZDEŇKA ŠILHÁNKOVÁ
roz. Uhlířová (* 15. 8. 1924 – † 4. 4. 2001)
Svůj život zasvětila rodině a práci ve Školní družině ve Slavkově,
později v Křenovicích a v Šaraticích.
S láskou a úctou vzpomínají děti s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Dne 16. srpna 2014 uplyne 100 let od narození
a 7. července 20 let od úmrtí paní

M A R I E Š T RO F OV É
Dne 3. srpna 2014 uplyne 102 let od narození
a 21. září 32 let od úmrtí pana

F R A N T I Š K A Š T RO FA
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje syn Mirek s manželkou Věrou,
vnoučata Martin a Pavlína s rodinami.

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

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
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Program římskokatolické farnosti

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle 8.30, v červenci a srpnu je večerní
mše v 19.00, úterý 18.00, pátek 18.00.
Mše sv. v penzionu, čtvrtek 31. 7. v 8.00.
Návštěvy nemocných, pátek 1. 8.
Slavnost Nanebevzetí P. Marie, mše sv.15.
8. v 18.00.
Pobyt mládeže v Beskydech a na Šumavě 17.
- 23. 7.
Pěší pouť na Velehrad ze Slavkova 21.–23. 8.
Hody v Hodějicích, neděle 24. 8. mše sv.
v 11.00.
Pouť rodin, Žďár nad Sázavou, sobota 30. 8.
od 9.00 do 16.00.
Posvícení v Heršpicích, neděle 31. 8. mše sv.
v 11.00.

Blahopřání
V červnu 2014 oslaví krásných 90 let pan

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

Archiv starších vydání
Slavkovského zpravodaje
i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

JAN HOLEČEK
a jeho žena, paní

PAVLA HOLEČKOVÁ
oslavila letos v červnu 87 let
Přejeme Vám oběma pevné zdraví a úsměv na rtech.
Máme Vás rádi. Růženka s rodinou.
Blahopřání
Dne 7. července 2014 oslavil své životní jubileum,
80. narozeniny, pan

M I L A N Z VO N E K
Do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí, lásky
a životního elánu celá rodina a přátelé.
Blahopřání
Dne 25. července 2014 oslavila své krásné 85. narozeniny
paní

SYLVA OLBRICHTOVÁ
rozená Šimáčková
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let přeje
manžel a děti s rodinami.

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Rozhovor na louce
Byl teplý letní den a na louce u lesa všechno
odpočívalo. Ticho přerušila až malá pěnkava.
„Co je to vlastně život?“ zeptala se.
„No, život je přece vývoj,“ zareagovala jako
první šípková růže. Motýl, který právě poletoval z květinky na květinu, řekl: „Život je jen radost a sluneční teplo.“
„Život není nic jiného než práce a námaha,“
špitnul dole na cestě mravenec. I včelka se přidala: „Život je střídání práce a potěšení.“ Krtek,
který právě vystrčil hlavu ze země, zabručel:
„Život? To je zápas ve tmě.“
Už by skoro došlo k hádce, kdyby nezačalo
pršet. Ale ještě dříve než drobný déšť odešel
dál, zašeptal: „Život, to není nic jiného než slzy
a slzy.“
Vysoko nad loukou se vznášel orel a podotknul: „Život je snaha dostat se výše.“
A stará vrba, která už měla větve ohnuté až
k zemi, prohlásila: „Život je sklánění se před
vyšší mocí.“

Přišla noc. V lese i na louce nastalo opět
ticho. Mladý muž, který tudy v noci procházel,
ještě na závěr dne přidal: „Život je hledání štěstí
a dlouhý řetěz zklamání.“ Unavený si lehl do
trávy a usnul.
Brzy ráno před ním zazářily nádherné ranní
červánky, probudily louku, les i muže a řekly:
„Tak jako já, jitřní záře, jsem počátkem nového
dne, tak je i život počátkem věčnosti.“
„O své věčnosti rozhoduješ v tomto životě!“
(S. Kierkegaard)
„Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta,
pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze
mne.“
(Bible - Jan 14,6)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
v měsíci srpnu na sobotní bohoslužby, které se
konají 2., 16. a 30. srpna na adrese: Lidická 307,
Slavkov. Začínáme v 9 h. společným studiem
Božího slova a od 10.30 h. následuje úvaha nad
biblickým textem. Kontakt na tel.: 775 789 008
(kazatel Vlastimil Fürst) www.casd.cz

Apoštolská církev
Vždy v pondělí od 19 hodin je vítán na nádvoří obecního úřadu v Němčanech každý, kdo
hledá Boha. Rád vyslechnu všechny námitky,
připomínky i otázky.
Hynek Tecl, Spolek přátel Bible kralické

První světová válka
a smíření – SlS 2014
Slavkovská 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
vojáků z našich rodin.
Záštitu nad konáním tohoto ročníku SIS
přijal 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

Výročí slavkovského ochotnického divadla
„Doba nynější rychlým postupuje krokem
u vzdělanosti národní, s radostí pohlížeti můžeme budoucnosti lepší vstříc. Zvláště když povážíme, kterak nynější študující mládež se
všemožně o to zasazuje, aby naše slovanská řeč
na Moravě vzkvétala… Přikročím ale raději
k našim horlivým študujícím, kteří se o to postarali, aby nám ve velikonoční pondělí příjemný večer způsobili. Provozovali totiž
divadelní zábavu v místnostech čtenářského
spolku, která při velmi četné návštěvě obecenstva velmi skvěle vypadla.
První kus byl „Opička z besedy“, veselohra

v jednom jednání, druhý „Chce mít equipage“,
dramatický žert v jednom jednání a třetí „Damoklův meč“. Obzvláště dlužno podotknouti, že se
vyznamenali při spoluúčinkování p.Kohoutek,
slečna Mezníkova z Hodějic, slečna Hladíkova
ze Slavkova, jakož i pan Peza provedl svou
úlohu velmi zdařile. Kojím se tou nadějí, že i pro
budoucí dobu každé chvalitebné národní podniknutí horlivě podporováno bude…“
Tato citace článku otištěného v Moravské orlici 2. dubna 1869 nás uvádí do samotných počátků amatérského divadla ve Slavkově.
Čtenářský spolek, v jehož místnostech se hry

uváděly, vznikl již v roce 1864. Jeho posláním
bylo půjčování českých knih a novin svým členům i širší veřejnosti.
Na krásný příklad svých mladých studentských nadšenců navázali slavkovští vlastenci
secvičením svého prvního divadelního představení. To se odehrálo v neděli 29. srpna 1869.
Bohužel denní tisk „Moravská orlice“ z 25.
a 29. srpna v upozornění na tento titul neuvedla
jeho název. A tak jen známe datum prvního divadelního představení ve Slavkově, od jehož
uvedení uplyne letos 145 roků.
Stanislav Olbricht
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Osidlování mokřadu pokračuje, drobní rákosníci
Samotné naše město jako dopravní uzel
v údolí řeky Litavy mezi jižními svahy Drahanské vrchoviny a severními svahy Ždánického
lesa, kde lesní porosty jsou poměrně vzdálené,
vzdálené jsou i krásné
procházky okolní přírodou a čistý lesní vzduch.
Malou náhradou je malý
lesík Obora spojený
s městem malebnou alejí,
přímo ve městě Zámecký
park je systematicky přízemní i stromové zeleně
zbavován a s ní i spousta
živočichů, navzdory zařazení parku do chráněného stanoviště. Vítán je
i vegetací porostlý mokřad.
Z toho vyplývá, že
každý nový strom ve
městě je přínosem. Také Rákosník zpěvný
proto, že listnáče, listy stromů a keřů svým povrchem jsou schopny jímat prach z ovzduší,
který je nositelem škodlivých látek. Mizí břehové porosty kolem Litavy a přítoků kde pro

Disk

zachování průtoku být nesmí. Kolem vod mizí
zdravé vzrostlé topoly, které mají dostatek
vláhy a tím i velmi vysokou listovou plochu,
kterou jinými dřevinami ani nelze nahradit.
Tím chci opět naznačit, že
kolem nového mokřadu,
kde původní břehový
porost olší následkem protipovodňových
úprav
chřadne a usychá je možné
nahradit i výsadbou topolů.
Tím by mokřad získal větší
izolaci svého území i vyšší
biodiverzitu.
Osidlování mokřadu pokračuje, své úživné prostředí zde nachází i velké
volavky popelavé, i čápi,
kteří opět své hnízdiště obsadili. Na jaře vyšší
hladina vody přilákala miFoto: M. Hrabovský grující bahňáky, kteří se
nejméně ve třech druzích na mokřadu usadili
a vyhnízdili. Zajímavé byly zásnubní lety nádherných vodoušů rudonohých, kteří se přibližně
po třech desetiletích u nás uhnízdili. V opako-

Foto: J. Martinek

Koule

vaném hnízdění vyhnízdili nejméně 4 páry
čejek chocholatých, které jsou ostře sledovány,
jejich stavy za několik posledních let klesly na
polovinu. Objevili se i malé druhy rákosníků,
kterých je u nás šest druhů. Kdysi všude hojný
ve vyšší travní vegetaci i na okrajích polí, i daleko od mokřin rákosník proužkovaný v početnosti cca 10 ptáků na 1 ha mokřadní plochy.
Podobně rákosník obecný, často se ozývá i ze
Šámových rybníčků, nyní bez vody. Jeho charakteristický zpěv prokládá slabikami: čtyři,
čtyři, čtyři, tři, tři, tři, často i v noci. Obsazuje
vyšší rákosové porosty. Dříve nejhojnější býval
rákosník zpěvný, zpravidla v břehových porostech zarostlých nízkou vegetací, nejčastěji kopřivami. Vysíkáním ploch se zelenou i suchou
vegetací se často ničí i jeho hnízda. Tento malý
rákosník je ve zpěvu mistrem nad mistry.
Každý jedinec i odlišně napodobí zpěv mnoha
jiných druhů ptáků.
Nový mokřad, jeho vyvíjející se vegetace je
neustále obsazován novými, dalšími druhy
nejen nápadného ptactva, také obojživelníky
a drobnými vodními živočichy. Bude důležité,
aby hladina spodní vody byla stále zachována.
M. Hrabovský, Slavkovský ochranářský spolek

Foto: J. Martinek

Pátý Slavkovský devítiboj
Od rána prší. To ale nebrání skoro šedesáti závodníkům a závodnicím, aby se postavili na start
první disciplíny již tradičního Slavkovského atletického devítiboje. Ani letos jim nechybí odhodlání konfrontovat své výkony s výkony
ostatních účastníků a také s těmi svými z minulých ročníků. Nutno říci, že úroveň výkonů se rok
od roku zvyšuje a pro ty, co závodí několikátým
rokem už ani hod oštěpem nebo běh přes překážky nejsou nutným zlem, ale atletickou lahůdkou. Už to nejsou ti „hecaři“, kteří se včera u piva
vytahovali, že „to dají“. Najednou je stadion plný

Šebrlů a Eatonů a diváci se rozhodně mají na co
dívat! Tribuny šílí, hlavně při běhu na 110 metrů
překážek a zejména při závěrečné patnáctistovce,
při které se rozhodovalo o vítězi. I letos (stejně
jako v předchozích letech) je jím držitel většiny
rekordů Slavkovského devítiboje Lukáš Pavelka
a v kategorii žen zvítězila Hana Vičarová. Uznání
ale patří všem zúčastněným atletům.
Fotky a podrobné výsledky si můžete prohlédnout na webu www.austerlitz-adventure.cz.
Děkujeme městu Slavkovu u Brna, všem sponzorům a pomocníkům, díky kterým jsme si mohli

opět vychutnat perfektní atmosféru slavkovského
atletického klání.
Rádi bychom také pozvali všechny příznivce
sportu na letošní ročník závodu X-TERRA anebo
triatlon pro každého. Jedná se o 10% železného
muže – závod se tedy skládá ze 400 m plavání,
18 km jízdy na kole (terénem) a 4,2 km běhu. Závodu se mohou zúčastnit i děti, pro které bude připravena výrazně zkrácená trať. Veškeré informace
o této akci budou včas zveřejněny na webových
stránkách www.austerlitz-adventure.cz.
Austerlitz Adventure
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Motoklub Austerlitz informuje
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Tak jako květen, uběhl i červen se všemi připravovanými podniky. Bohužel i se závodem do
vrchu, připravovaném na 7. června, který se nekonal. Náhradou nám motoristům byl Oldtimer,
17. ročník, pořádaný ve Slavkově dne 28.
června, který navštívilo několik tisíc spokojených návštěvníků. Pravý opak bylo zaparkování
vozidel všech mimo slavkovských návštěvníků,
aby zhlédli i souběžnou akci – mistrovství
České a Slovenské republiky v cyklistice. Pro
velký zájem a počet fanoušků byl prostě Slavkov „malý“.
Další víkend byl sváteční – den věrozvěstů
Cyrila a Metoděje a den upálení mistra Jana
Husa. V tyto sváteční dny 4.–6. července se pořádal v Brně na Masarykově okruhu GP Revival. Přehlídka závodních aut i motorek
minulého století i se závody a ukázkovými jízdami jako „spanilá jízda nejstarších krásných
a drahých veteránů“. Hezká vzpomínka na klukovská léta po zhlédnutí všech krasavců. Konala se zde i autogramiáda od nejstarších
přítomných mistrů volantů a řidítek jako např.
Karel Mencl, Otto Buchberger, Václav Lím, Rudolf Bohm, člen MK Austerlitz Frenki Mrázek – mnohonásobný mistr Kanady a USA,
Rudolf Talhammer, Jim Redmen – šestinásobný
mistr světa, náš nejmladší brněnský závodník tř.
moto GP – Karel Abrahám a mnoho jiných
mistrů automotosportu. Závod motorek všech

obsahů výkonů a stáří jedné třídy jel i Frenki
Mrázek, který šest kol vodil tuto početnou skupinu ,kde jezdil i Karel Abrahám, který nakonec
Frenkiho předjel. Po skončení závodu navštívil
Karel Abrahám p. Mrázka a velmi hodnotil jeho
styl jízdy a doporučil mu něco výkonnějšího
a rychlejšího, aby dal lekci mladším závodníkům a pokračovali asi půlhodinovou debatou.
Výsledky spanilé jízdy byly dva – čas na
jedno kolo 2.38,50 min, což na stáří a váhu
stroje tříválce Triumph je výborný. Druhý výsledek – oba palce na nohou odřené přes podrážky až tak, že musel vyhledat lékařské
ošetření v nemocnici. Je to prostě mistr řidítek
se vším všudy. Absolvoval nesčetné množství
závodů v již zmiňované Kanadě a USA.
Další závod silničních motorek na přírodním
okruhu se jel ve dnech 12. a 13. července v Ostravě-Radvanicích. Zde startovali Olda Hanák
i jeho otec Bohuš jako v jiných ročnících. V sobotním tréninku měl Olda ve tř. 600 ccm třetí
čas, ve třídě 125 ccm také, takže do nedělního
závodu startoval z první řady. Jeho otec Bohuš
byl 25. z celkového počtu 33 startujících.
V neděli po starších klasikách –175, 250, 500
ccm odstartovala tř. 600 ccm. Olda odjel druhý
a to měl velké štěstí. Hned v prvním kole došlo
k velké havárii. Rakouský závodník (27 roků)
zachytil o obrubník stupačkou, byl rozhozen ze
své stopy a tím srazil několik jezdců vedle sebe,

více nebudu popisovat, vše bylo o této tragické
nehodě v televizi a na internetu. Závod byl
ukončen a zbytek tříd se nejel. Je to nehezká
stránka tohoto divácky oblíbeného sportu, ale
motorka musí být kolama na asfaltu. Bohužel,
jsou i jiné nebezpečné sporty – horolezectví, parašutismus, potápění, box, lyžování apod., ale
tím mediální lovci senzací nevěnují tolik času
jako motorkářům.
Dalším závodem ve dnech 2. a 3.srpna se
mají jet Piešťany a hlavně druhý Ostravský
okruh věhlasný Těrlický, rychlý a líbivý, pořádaný jiř několik desítek let.
Následuje závod TT Hořice 300 zatáček
G. Havla, ve dnech 9. a 10. srpna. Je to oblíbený, ale velice náročný okruh.
Dny 15.–17. srpna – největší motoristický
svátek v Brně – velká cena moto GP Brno –
mistrovství světa silničních motorek. K tomuto
závodu je nezbytná otázka – co bude v příštím
roce? Od poslední schůze motoklubu na Masarykově okruhu špatně spávám, protože si neumím ani nechci představit, že se mistrovství
světa v Brně zruší! Když si jen vzpomenu, kolik
víkendů jsme tam doslova oddřeli, tehdejší členové Svazarmu, když starý okruh přestal vyhovovat. Nakonec se postavil v nejhorším režimu
nový, ale za velké a obětavé pomoci stovek
fandů. Snad je to jen zlý sen, který se neuskuteční!
J.M.

Informace z Junáka Slavkov

Poslední místa na příměstském táboře
Slavkovští skauti připravují příměstský tábor
pro děti od 6 do 12 let. Pět dnů plných zajímavých her, soutěží, nových kamarádů a k tomu
celodenní výlet do zábavního centra. To vše na
účastníky čeká v posledním srpnovém týdnu.
Přestože již byl termín uzávěrky přihlášek,
vážné zájemce neodmítneme. Pospěšte ale
s přihlášením! Bližší informace a přihlášku naleznete na našem webu www.junakslavkov.cz.

Boj o dračí srdce
První skautské tábory v Jasenici nedaleko
Náměště nad Oslavou proběhly téměř před 50

lety. Nedaleko tehdejšího tábořiště jsme postavili tábor i letos. V podsadových stanech společně tábořil 1., 2. a 4. oddíl, 40 dětí společně
s vedoucími a kuchyňským personálem.
Základem programu táborníků byla celotáborová hra s názvem Dračí srdce. Děti byly po celé
dva týdny rozděleny do tří skupin, bojovaly nejenom se skřety, pavouky nebo čaroději, ale
i mezi sebou o to, komu se jako prvnímu podaří
zničit zlého draka.
Ve chvílích volna jsme využili převážně slunečného počasí ke koupání v nedalekém novém
rybníku. Letošní cyklovýlet nejen za zmrzlinou
nás přivedl do Náměště n. Oslavou. Her a jiných

aktivit jsme museli připravit opravdu velké množství, protože kuchyně letos vařila tak výborně, že
se málokomu podařilo nepřibrat na váze.
První reakce po příjezdu do Slavkova potvrzovaly, že se tábor líbil dětem i dospělým. Postavit na čerstvě posečené louce více než 40
různých táborových staveb a na konci tábora je
všechny zbourat dá hodně práce, a proto jsou
spokojení táborníci více než dostatečným zadostiučiněním.
Věříme, že stejně tak se vydaří stanový tábor
6. oddílu, který letos v srpnu proběhne na dohled od Zubří u Nového Města na Moravě.
Vedení Junáka Slavkov a Tábora Jasenice 2014

Boot Camp Krav Maga ve Slavkově
Dne 7. června proběhl speciální seminář krav
maga pod názvem Bootcamp 2014 Slavkov
u Brna. Semináře se zúčastnilo 40 žáků a instruktorů z celé České republiky.
Bootcamp byl zaměřen na fyzičku, techniky
krav maga beze zbraně, ale i obrana proti zbraním jako jsou nože, pistole, tyčky a obrana s teleskopem. Sebeobranné techniky proti
jednomu, ale i více útočníkům v jeden okamžik. Bootcamp probíhal na více místech
s různou obtížností, kde si většina účastníků
sáhla na dno svých sil. Seminář byl v délce
8 hodin převážně ve venkovních prostorech.
Nejzajímavější část výcviku proběhla ve stísněném prostoru, kde vás mohl napadnout
každý z účastníků. Tady byla technika zaměřena na vyprošťování s následnou fixací. Výcvik byl zaměřen i na stresové situace.
Například: studenti procházeli lesem, kde na
ně utočil protivník většinou se zbraní, ale i beze
zbraně.

Bootcamp s podnázvem 3 místa – 3 zátěže
a 3 zkoušky, byl zakončen předáním diplomů
v zámecké zahradě. Věřím, že byli všichni spokojení a uvidíme se opět příští rok.
Děkuji vedení slavkovského zámku za možnost nahlédnout se studenty do podzámčí a mít
část výcviku i v zámecké zahradě. Toto ocenili
opravdu všichni studenti včetně mě.
Novinky ve slavkovské Krav Maga: připravujeme jich hned několik, ale nezajímavější bude
určitě Krav Maga pro děti s názvem Krav Maga
Kids: Zápis nováčků proběhne v září 2014
v Akademii Bojových Umění. Oddíl bude věkově omezen od 9–15 let. 2x týdně trénink – 2x
týdně nové techniky a 2x týdně super kolektiv.

Maga. Angel má již z minulosti dva mistrovské
stupně 1 DAN z Tai Jutsu/Ninja Jutsu a Taekwondo, nyní prošel řadou náročných výcviku
a několikrát si přál raději umřít (pouze zhubl
8 kg), ale nakonec to zvládl a zkoušky z technik
i teoretické části složil 5. 7. 2014.
Více informací o připravovaných oddílech
a akcích nejen pro vaše děti, naleznete v následujícím čísle Slavkovského zpravodaje, nebo
na naších stránkách www.akademie.asia.
Hlaváč Petr 6DAN, Shihan

Nový instruktor a oddíl Krav Maga CZ
Austerlitz v USA
Argelio A Curbelo z floridského St. Cloud /
Orlando-USA, složil po měsíčním výcviku
zkoušky na instruktora sebeobrany a Krav

Nový instruktor (vpravo)

Foto: archiv
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Rady do zahrady – srpen
Pranostika: I když vítr ze strnišť fučí, horko nás
přece jen mučí.
Denní teploty se pohybují vysoko, avšak zejména ve druhé polovině měsíce a ve vyšších oblastech již po ránu může být docela chladno.
Do poloviny měsíce je vhodné vysadit nové sazenice jahod tak, aby do konce vegetace dobře narostly a příštím roce bohatě plodily.
Pokračujeme ve sklizni broskvoní. Začínají zrát
středně rané – Redhaven, Harbrite, Modřinka, ve
druhé polovině měsíce pak pozdější odrůdy – Fairhaven, Flamingo. Tyto odrůdy mají dužninu
zpravidla dobře oddělitelnou od pecky a lze je
proto dobře využít i pro nejrůznější zpracování.
Rovněž pokračujeme ve sklizni slivoní. V průběhu měsíce zraje většina odrůd jak pološvestek
– Čačanská lepotica, Hanita, Valor, tak renklód –
Zelená renklóda, Althanova, slív – Brydská a mirabelek – Nancyská, Belamira.
Při sklizní broskvoní, meruněk a slivoní kontrolujeme plody, zda nemají příznaky šarky – propadliny a červené zatvrdliny v dužnině, ztráta
sladkosti.
Od začátku měsíce taktéž začínají dozrávat
letní odrůdy jablek – Průsvitné letní, Julia, Hana,
Nela aj. Sklizené plody konzumujeme nebo zpracováváme, na skládce vydrží max. týden až 14
dnů. Totéž platí pro letní odrůdy hrušek – Radana,
Alfa aj.
Dokončíme letní řez stromů. U sklizených čer-

vených peckovin a meruněk můžeme začátkem
měsíce ještě udělat průklest, kterým můžeme nahradit předjarní řez. Keře drobného ovoce prosvětlíme zejména od přebytečných a slabých
mladých výhonů a přestárlých odplozených větvích.
Kontrolujeme výskyt moniliozy na plodech
nejrůznějších plodin. Napadené plody ihned odstraňujeme a likvidujeme, omezíme tak případné
další šíření choroby. Také provádíme účinnou
ochranu proti mšicím.
U rajčat odstraníme 2–3 spodní listy, aby mezi
rostlinami dobře proudil vzduch a omezilo se riziko rozšíření houbových chorob. Ve druhé polovině měsíce zaštípneme vegetační vrchol. Tím se
zastaví růst rostliny a podporuje se dorůstání plodů
a jejich zrání. Papriky pravidelně okopáváme a přihrnujeme, aby byla rostlina s těžkými plody stabilnější. Cibuli podryjeme a necháme doschnout
na záhonech. Před skladováním je vhodné cibuli
dosušit na stinném, dobře větratelném místě.
Je vhodné období pro dělení trsů zeleniny a bylinek. Tímto způsobem můžeme rozmnožovat rebarboru, chřest, pažitku a zimní cibuli. Z bylinek
třeba mátu, šalvěj, libeček, tymián a další. Rostliny
dobře zakoření na novém stanovišti do příchodu
mrazů. Zeminu obohatíme o kompost, ale nebudeme již používat dusíkatá hnojiva.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Změny v Charitní poradně ve Slavkově
Charitní poradna ve Slavkově nabízí své
služby již od roku 2008. Za tu dobu si vybudovala svoje postavení a pomohla v nelehké životní
situaci mnoha občanům Slavkova i okolí.
K tomu zajisté přispěla i vedoucí této poradny
Mgr. Iva Kuchyňková, za což jí patří dík. Po odchodu paní Kuchyňkové ji v této funkci nahradila Mgr. Kateřina Umlášková, DiS., která zde
již necelé dva roky také pracuje.
Na pomoc charitní poradny se může obrátit
každý, kdo je v tíživé životní situaci nebo je takovou situací ohrožen. Jde například o témata
týkající se dluhů, zaměstnání, bydlení, mezilidských vztahů a rozvodů či ochrany spotřebitele.

Novinkou, kterou charitní poradna nabízí, se
v posledním roce stala možnost zpracování insolvenčního návrhu a vyhlášení osobního
bankrotu. Dostali jste se to dluhové pasti, ze
které nevidíte cestu ven? Ze zákona poskytujeme veškeré poradenství odborně a zdarma.
Neváhejte tedy a obraťte se na nás. Včasné řešení mnohdy ušetří mnoho času, financí a nervů.
Kontakt:
Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna
Mgr. Kateřina Umlášková, DiS.
Polní 1444, 684 01 Slavkov u Brna
email: poradna.slavkov@charita.cz
tel.: 734 435 125, www.hodonin.charita.cz

Kostýmované prohlídky
Napolenské dny jsou každoročně na zámku
doplněny kostýmovanými prohlídkami o.s. Per
Vobis. I letos bude program doplněn o prohlídky
s napoleonskou tematikou a návštěvníci budou
mít možnost vrátit se aspoň v malém náznaku
do období empíru. Členové Per Vobis ve svých
scénkách seznámí návštěvníky humornou for-
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mou se životem šlechty na začátku 19. století.
Kostýmované prohlídky proběhnu v sobotu
16. srpna v 10 a 11 hodin a odpoledne ve 14,
15 a 16 hod. Zveme všechny, kteří se chtějí pobavit a získat i informace z historie rodu Kouniců a napoleonské doby. Rezervace v pokladně
zámku tel.: 544227548.
I. Zyková, Per Vobis

Poradenská kancelář

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

Kosmetika
Možnost
vyzkoušení

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

Připomínáme těm, kteří se přihlásili na
ozdravný pobyt u moře do Bibione, že ve dnech
11. a 12. srpna od 14 hodin se uskuteční v zasedací místnosti MÚ informativní schůzka
všech 96 účastníků k odjezdu a programu pobytu v Itálii. Na dovolenou a při pobytu v přírodě musí mít diabetici sebou glukometr, aby
si mohli častěji změřit glykémii a podle toho
pokračovat v pohybových aktivitách. Také hroznový cukr pro případ hypoglykémie, která
může rychle nastoupit i při přehřátí organismu
a změnách stravování. Zvlášť pozor musíme
dávat na inzulin, který je citlivý na přehřátí i na
chlad. Je to bílkovinový hormon v injekčním
roztoku, který se aplikuje pomocí inzulinového
pera do podkoží a dostává se tak do krevního
oběhu. Nelze ho podávat ve formě tablet, protože by se činností trávících enzymů zničil.
Noste ho proto v ochranném chladicím pouzdře, nebo v termotašce.
V létě a na podzim se nabijte vitaminy z čerstvé zeleniny a ovoce. Tělo zasytíte a získáte
kondici, která vám vydrží celou zimu. Dozrává
lahodné ovoce rybíz, ostružiny, borůvky a mezi
naše nejzdravější ovoce patří meruňky a broskve. Kromě ovocného cukru obsahují vitaminy A, B, C, E a minerály, které zpomalují
proces stárnutí, proto se jim říká elixír mládí.
Diabetici by měli jíst čerstvé ovoce asi 150 až
200 g na svačinu, ale musí si je započítat do
denního povoleného množství sacharidů. Zeleninu na rozdíl od ovoce mohou jíst v jakémkoliv množství, až půl kilogramu denně. Nejlépe
ke každému hlavnímu jídlu čerstvou zeleninovou přílohu, pokud ji musíme tepelně upravovat, tak co nejšetrněji, abychom zachovali
potřebné vitaminy. Mezi oblíbenou zeleninu
patří paprika, která se u nás pěstuje v mnoha
tvarových variantách, barevnostech a chutích
od sladké až po pálivé chilli papričky. Paprika
je ideální dietní pokrm, neobsahuje cukr, ale vitaminu C má víc jako citron. V čerstvě utržené
paprice se zachovají důležité minerální látky
jako kapsain, lutein, rutin a karoten, které příznivě ovlivňují zažívání, neuropatii, chrání
cévy před kornatěním, působí na zlepšení
zraku.
Jako hlavní jídlo si můžete připravit zeleninový salát s rýží, na který potřebujete sáček
rýže, půl hlávky pekingského zelí, dvě rajčata
a dvě barevné papriky, sůl, olej, pepř. Sáček
rýže uvaříme a necháme vychladnout. Zeleninu
nakrájíme na nudličky, zakápneme olejem a dochutíme pepřem a solí. A ještě si připravte rajský nápoj, protože šťáva z rajčat ochrání
pokožku před spálením v horkém letním počasí. Potřebujete 400 ml šťávy z čerstvých rajčat, 200 ml jemně perlivé minerálky, šťávu
z citronu a pomeranče, špetku mletého chilli,
sůl, větvičku tymiánu a rozmarýnu a kostky
ledu. Vše protřepeme v šejkru a podáváme studené s větvičkou tymiánu nebo rozmarýnu. Je
to ideální drink na letní párty.
Marie Miškolczyová

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz
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Vojáci rakouské armády nastoupení na Palackého náměstí ve Slavkově. V popředí stojí hejtman s šavlí a černými kalhotami. Podle plakátů na stěně radnice (představení
V zakletém zámku) jde o srpen roku 1915, kdy tuto divadelní hru sehráli Studující města Slavkova v režii Františka Uhlíře. Za popis fotografie děkuji S. Olbrichtovi,
J. Seifertovi a J. Strašilovi.
Foto: J. Kocian

I. světová válka a Slavkov u Brna (II.)
Seriál o I. světové válce pokračuje druhým dílem, který je věnován legionářům.
Protože po únorovém převratu se příliš o Čs. legiích nepsalo, je nutné v krátkosti
seznámit s nimi čtenáře. A pak již přijde na řadu první příběh slavkovského legionáře.
V dalších vydáních Slavkovského zpravodaje budou následovat příběhy řadových
vojáků rakousko-uherské armády původem z našeho města.
Československé legie je označení používané
pro jednotky zahraničního vojenského odboje
za první světové války. Tento název vznikl až
po válce, za války se používalo souhrnné označení revoluční dobrovolná vojska (později zahraniční čs. vojska). Základ těchto vojsk začal
vznikat již v roce 1914 z dobrovolníků, kteří se
hlásili zejména do carské armády v Rusku.
Podle místa působení je lze rozdělit:
• československé legie v Rusku
• československé legie ve Francii
• československé legie v Itálii
Koncem války měly jednotky československých zahraničních vojsk celkem přes 100 000
dobrovolníků (dobrovolců, bratrů – oficiální
označení příslušníka vojska). Celkem padlo
5152 československých legionářů, z toho 4112
v Rusku, 630 ve Francii a 410 v Itálii.

Československé legie
v Rusku
Vojenské jednotky legionářů
bojovaly nejdříve proti rakouskouherské armádě a Němcům na
Ukrajině a poté za ruského cara spolu s Bílou
armádou proti Rudé armádě. Jeden z hlavních
velitelů legií v Rusku byl Radola Gajda.

Československé legie ve Francii
V rámci cizinecké legie vznikla 31. srpna
1914 rota Nazdar!. V roce 1918 vznikla československá brigáda ve Francii, která se na jaře
roku 1919 vrátila do Československa. Bylo v ní
asi 9600 vojáků. Nejznámějším vojenským vystoupením byla bitva u Terronu 20. října 1918.
Ve francouzských legiích bojoval i slavný malíř
František Kupka.

Odjezd vojáků do války ze slavkovského nádraží – 11. 8. 1914

Československé legie v Itálii
První vojenské jednotky se vytvářely až v roce
1917 jako výzvědné oddíly, na jaře r. 1918 došlo
k vytvoření československá divize, v prosinci
1918 vznikl armádní sbor. Vznik čs. jednotek
v Itálii byl podmíněn nátlakem ze strany ostatních spojeneckých mocností a špatným vývojem
válečné situace, protože Itálie samotná dlouho
bránila vzniku dobrovolnických čs. jednotek.
Důvodem bylo vytvoření nežádoucího a italským
zájmům nebezpečného precedensu, neboť uznáním práva na sebeurčení Čechoslováků by de
facto uznala stejné práva i Jihoslovanům.

Význam legií
Československé legie se podílely na vítězství
Dohody v I. světové válce. Z vojenského hlediska to byl Milan Rastislav Štefánik, který byl
v té době již generálem francouzské armády
a podílel se s českou emigrací jako diplomat na
jednání o vzniku Československé republiky, aktivně organizoval vznik čs. legií zejména náborem na italské a francouzské frontě a mezi
vojenskými zajatci v Rusku a podpoře myšlenky
Československa mezi americkými Slováky.

Foto: archiv Vojenská nemocnice v prostorách dnešní ZŠ Komenského ve Slavkově Foto: archiv
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Legionář Josef Hořava

➼
„Jsme připraveni bojovat za starou slávu a svobodu. Američtí Češi“

bergu 5. 4. 1918 do legií nastoupil a odcestoval do Evropy. Od 12. května 1918 sloužil
u 21. pěšího pluku ve Francii v hodnosti vojína. Měl čest být jedním z 6000 vojáků,
kteří byli v Darney u zrodu Československé
armády. V letech 1917–1918 byl u tohoto
města zřízen výcvikový tábor „Kléber“ 21.
pluku československých legionářů, kterému
prezident francouzské republiky Raymond
Poincaré dne 30. června 1918 za účasti
Dr. Edvarda Beneše (t. č. ministra zahraničních věcí exilové vlády) a Milana Rastislava
Štefánika (t. č. generála francouzské armády) předal bojový prapor jako ocenění za
zásluhy o obranu Francie. Zde také francouzský prezident Poincaré jako první státník v Evropě uznal jménem vlády Francie
právo Čechoslováků na samostatný stát.
Z tohoto tábora českoslovenští dobrovolníci
odcházeli do bojů proti německé armádě do
blízkých oblastí Alsaska a Lotrinska. Prezident Tomáš Garrigue Masaryk při návratu
z exilu zpět do své vlasti se nejdříve zastavil
u svých vojáků v Darney, kde s nimi pobyl
dva dny.
Svou službu v legiích ukončil 7. 8. 1919
a poté odjel se 7. výpravou 11. září 1919
zpět do USA.
Zpět do Československa se vrátil J. Hořava v r. 1922. Usadil se ve Slavkově, kde
si koupil domek ve Smetanově ulici č. 855.
Jako legionář měl nárok na státní službu,
a tak nastoupil k vlakové poště, což obnášelo hlavně noční práci a po nějaké době dostal místo listonoše u pošty s platem 500 Kč
a posléze 1000 Kč.
Na jeho práci v Brně vzpomíná vnuk Ludvík: „Podle vyprávění vím, že u Hlavního
nádraží v Brně, na rohu do Masarykovovy
ulice měl krám Lamplota a u něho jako
poutač příručího a to byl černoch z Ameriky. S ním si prý děda cvičil řeč, když byl
na té vlakové poště.“
Zemřel v roce 1949 a je pochován na brněnském Ústředním hřbitově.

Josef Hořava ještě v Americe

➼

Josef Hořava se narodil 22. 7.
1888 v Uhřicích u Žarošic. Před
válkou odejel se svým kamarádem
do Forth Worthu u Dallasu v USA.
Pracovat měli u strýce Hořavy,
který v Texasu vlastnil bavlníkové
plantáže. Později cestovali po Americe a dávali se najímat na práci.
Jeho potomci vzpomínají, že z těchto cest poslal občas pohlednici, které i sbíral a nashromáždil jich velké množství.
Když USA vstoupily do války, přihlásil se Josef Hořava
v Americe 5. 5. 1917 do legií, později pak v texaském Rosen-

Josef Hořava jako legionář ve Francii

Foto na straně: archiv J. Hořavy

➼

Zničená továrna v Alsasku
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Josef Hořava během návštěvy T. G. Masaryka ve Slavkově 5. 7. 1931

Dopis z Ruska,
který poslal svému bratru Josefovi legionář Jiří Hořava
Čeljabinsk 3. 10. 1918
Drahý bratře!
Předně Tě mnohokrát zdravím a zasílám
vzpomínku z Ruska. Jak se Ti daří? Dostal jsi
moje dopisy? Psal jsem Ti v květnu 1917
z Oděsy ještě ze zajetí. Potom jsem psal dva dopisy v červenci 1917 z Bobrjuska, kde jsem byl
ten čas u záložního praporu v české armádě. Od
té doby jsem nic nepsal, následkem poštovního
a vůbec státního rozvratu Ruska. Zahraniční
spojení naše bylo špatné ba skoro žádné.
Z Ukrajiny jsme vyjeli následkem událostí
v Rusku počátkem února 1918 na francouzský
front bojovat dále za naši věc. Byli jsme však
vyprovokováni německými a maďarskými
agenty k boji v Rusku, ve kterém dosud jsme
vítězi a budeme i nadále. Abych Ti celou věc vysvětlil, která se má následovně. V červnu 1917
jsem se přihlásil jako dobrovolec do „České revoluční armády“, v ten čas jsem byl v Oděse
jako zajatec, pracoval jsem při nakládání a vykládání vojenských lodí ruských. V červnu 1917
jsem odejel do záložního praporu v Bobrjusku.
Odtud jsem odejel do pole v červenci. Do fronty
jsem však nepřišel, neboť náš korpus se ještě formíroval. I. divize byla v okolí Polonve a II. divize v rajoně Borispolu.Tak jsme prostáli celou
zimu na Ukrajině. Pak přišel úplný rozklad ruské
armády a my, poněvadž jsme neuznali Brest-litevský mír, rozhodlo se naše vedení odejet přes
Vladivostok a odtud dále kolem světa přes Ameriku na západní front do Francie. Okolnostmi
jsme byli však přinuceni vystoupiti aktivně na
vlastní sebeochranu, koncem května 1918, proti

bolševikům, vlastně proti Němcům a Maďarům,
které sovětská vláda ozbrojila, což se vyvinulo
během času v boj, který dodnes trvá a mění se
v rakousko-německou frontu na řece Volze. Náš
III. pluk Jana Žižky vystoupil 27. května v Čeljabinsku a odtud jsme pronásledovali sovětská
vojska na Ekatěrinburg, kde jsem byl na této trati
15. července raněn v boji s bolševiky bombou
v městečku Kasly ležícím na trati železniční
dráhy asi 95 verst od Čeljabinska. Dnes se nacházím v naší divizijní nemocnici. Po těžkém
zranění jsem všechno šťastně přestál. 17. září
jsem byl operován. Dnes už jest to všechno
dobré a čekám, že se brzy vrátím opět mezi
svoje známé k rotě. Život jest zde dosti příjemný.
Americká mise křesť. mladíků se stará o naše zábavy a zpříjemnění života.
Často na Tebe vzpomínám. Jak se Ti daří? Piš,
jaké máš zprávy z domova. Mluvil jsem s Janem
Šaňkou, ml. poddůstojníkem, který jest zde
u štábu korpusu. Jest nás zde mnoho z okolí
pokud vím. Z domova mám poslední lístek adresovaný do zajetí od 23. února 1917. Jinak nevím
nic. Píši často domů. Piš mně obratem, co děláš,
jak se Ti vede. Tímto končím a doufám, že bude
lepší poštovní spojení, budu více psát a zevrubněji. Ještě jednou Tě zdravím a líbám zůstávaje
Tvůj věrný bratr Jiří Hořava.
Adresa:
Česko-slovenská armáda v Rusku
I. Č. S. Korpus 3. Jana Žižky z Trocnova
pluk 12 setnina. Polní pošta
Seriál o I. sv. válce připravuje B. Maleček
Zdroje: Kronika města, archiv J. Hořavy, internet

Josef Hořava se synem Oldřichem v uniformě 21. pěšího
pluku Čs. armády ve Francii

Zleva shora: pan Uličník, dcery J. Hořavy Josefa a Libuše,
jeho manželka Josefa a syn Oldřich. Dole: paní Uličníková,
její syn s nevěstou a její maminkou paní Roupová

Jiří Hořava
narozen 22. 4. 1896 v Uhřicích
Nastoupil k 25. zemskému polnímu pluku R-U
armády v hodnosti vojína. Zajat 17. 9. 1915
v Lucku. Do legií se přihlásil v Bobrjusku a zařazen do bojů byl 5. 7. 1917 jako desátník. V legiích
skončil 17. 8. 1920.

Druhý zleva ve světlejší uniformě J. Hořava v průvodu Slavkovem

Foto na straně: archiv J. Hořavy

➼

Vitrína v muzeu ve francouzském Darney věnovaná Josefu Hořavovi
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Ozvěny velké války ve školních kronikách
V minulém čísle Zpravodaje jsme se mohli dočíst o dopadech 1. světové války na město Slavkov a jeho občany. Rád bych poděkoval panu
Malečkovi, že toto téma otevřel. V dnešním Slavkově totiž stále žije řada potomků lidí, na které
měla válka přímý nebo nepřímý dopad.
Nedalo mi to a zalistoval jsem ve školní kronice, která začíná školním rokem 1913/14 a je
psána tehdejším ředitelem dívčí školy panem Petrem Tichavským.
Den, kdy byl spáchán atentát v Sarajevu, je zaznamenán takto: „28. června – Úkladná smrť
pumou následníka trůnu Jeho císařské Výsosti
p. Ferdinanda Františka a Jeho vznešené choti
vévodkyně z Hohenburgu v Sarajevě za Jich
účasti při manévrech bosenských“. Dále je zde
uvedena poznámka, že dne 6. července proběhlo
„…slavné requiem za následníka trůnu za účasti
školních dítek a učitelských sborů“.
Následuje výčet událostí od 23. července, kdy
byla zaslána nóta Srbsku a zápis pokračuje výčtem států tak, jak se postupně zapojovaly do válečných událostí během měsíce srpna.
Zápis na konci školního roku 1913/14 (nový
školní rok začínal vždy v polovině září) zmiňuje
událost ze 3. září: „5ti den. bitva u Lvova končila
ústupem našich od Lvova ku Karpatům. Pak nastal u Haliči klid.“
Od školního roku 1914/15 je již součástí školní
kroniky i část s názvem „Kronika válečná“, která
má vždy tři kapitoly. Jejich názvy jsou: Postup významných událostí na bojišti, Vliv ruchu válečného na obecné školství moravské vůbec a na
místní zvlášť a Vliv ruchu válečného na společenské a hospodářské poměry místní.
V těch se dočítáme, že po vypuknutí války vydala c.k. zemská školní rada moravská řadu výnosů, z nichž 28 je zaznamenáno v kronice.
Týkaly se převážně toho, že je možné upravovat
vyučování dle potřeb a dále ukládaly učitelům
vést žáky k humanitárním akcím pro účely Červeného kříže. V hodinách předmětu domácí práce
měly žákyně zhotovovat nákoleníky, šály,
ochranné kukly proti mrazu, teplá objímadla
a další. Výnosy umožňovaly omlouvat školou povinné děti z rodin, které byly dotčeny všeobecnou
mobilizací, aby se v případě potřeby mohly zúčastňovat domácích prací. Odvedení ženatí učitelé
měli dostávat celý plat, svobodní pouze polovinu
platu. Učitelům, kteří byli povoláni do války, se
započítavala doba strávená na bojišti, jako by
učili. Žákům bylo zakázáno navštěvovat tělovýchovné kurzy Sokola a Orla. Ukládalo se jim účastnit se prací při žních, projít si vojenskou

Zranění vojáci s ošetřujícím personálem v prostorách dnešní ZŠ Komenského ve Slavkově

přípravou a měli se také naučit, jak se chránit
proti vyhladovění.
Během školního roku 14/15 byl do války povolán definitivní odborný učitel dívčí školy Jan
Severa a dalších sedm učitelů ze školy chlapecké. Pan učitel Severa byl raněn, a přestože povaha zranění mu neumožňovala vrátit se na
frontu, musel vykonávat válečnou službu až do
května 1917, kdy se pak vrátil zpět do školy. Do
válečné služby byl povolán též katecheta František Kosík. Přidělen byl do nemocnice ve Vídni.
Učitelé museli vypomáhat na místním c.k. berním úřadě, byli využíváni ke kancelářským pracím, na výpomoc k vedení evidence zásobování,
k písařským pracem a chyběli tak často v průběhu
školního vyučování.
V budově slavkovské školy byla zřízena nemocnice. Pan ředitel popisuje její umístění ve
škole těmito slovy: „Umístění nemocnice vojenské v dívčí škole mělo ten zhoubný následek, že
pomůcky učebné nemohly býti řádně opatrovány,
a proto po chodbách a koutech zkázu braly. Kreslírna musela být přemístěna do „Orlovny“ a konference učitelů se konaly v učebnách, protože
sborovna byla zabrána pro nemocnici“. Pan ředitel svedl, jak sám uvádí, „půtku“ se správou nemocnice, protože pro její potřeby měla být
zabrána i ředitelna, byt školníka a další kabinet.
Nakonec spor vyřešilo až místní vojenské velitelství v Brně tak, že „byt školníkův a úřadovna ředitele mají zůstati na svém místě“. Kabinet
připadl nemocnici.
Ve školním roce 17/18 zesílely snahy zrušit vojenskou nemocnici ve škole. Bohužel se to nepo-

Foto: archiv ZŠ Komenského

dařilo, a tak výuka trpěla nedostatkem místností
a stávalo se, že dvě třídy se učily v jedné učebně,
nebo se vyučovalo na směny a to až do pěti hodin
odpoledne.
O společenských a hospodářských poměrech
se kronika zmiňuje velmi kuse. Z kroniky (rok
1915) vyjímám pouze: „Červenomodré ozdoby
firem byly policejně přetírány nebo přelepovány,
každé nepředložené slovo, které by mohlo způsobiti ochabnutí patriotického zápalu bylo přísně
trestáno vojenským soudem na Špilberku (pokud
je mi známo byly ve Slavkově tři případy), nebyl
znatelný nedostatek peněz ani potřeb životních,
úbytek sil pracovních nebyl nápadný, k vlakům
jedoucím na haličskou frontu donášelo obecenstvo v zástupech vojínům uzeniny, pečivo, doutníky, čaj, cigaretty, cukrovinky, likéry a víno.
Zprávy o prvních padlých (učitel Uhýrek z Vážan)
mysli rozčilovaly“.
Kronika uvádí také ceny potravin v tabulce,
která ukazuje, jaké bylo zdražení mezi květnem
1914 a květnem 1916. Z té se dovídáme, že cena
masa vzrostla průměrně více jak 4x, sádla 7x,
másla 3x a vajíček skoro 4x. Maximální výši cen
stanovovalo c.k. moravské místodržitelství pro
město Brno. V případě nákupu potravin byl každý
kupující odkázán na obchodníka, kterého si zvolil. U jiného nakoupit nemohl. Potraviny byly na
příděl a bylo jich málo. „Pečivo z erární mouky
nebylo často k jídlu, proto kdo mohl, opatřil si
mouku pod rukou, ovšem za ceny daleko vyšší
maximálních“.
Od roku 1917 probíhaly v rolnických domácnostech kontroly a byly hledány ukrývané potraviny. Komise za asistence vojenského doprovodu
zabavovaly nadbytky v zásobách. Učitelé byli
velmi často jmenováni předsedy těchto komisí
a to vždy mimo svoji domovskou obec.
Při pročítání kroniky jsem si uvědomil, že je
škoda, že ve Slavkově není památník, který by
připomínal příštím generacím 1. světovou válku
a její oběti.
Vladimír Soukop

Poděkování

Vojáci-pacienti s ošetřovatelkami na dvoře dočasné vojenské nemocnice (dnes ZŠ Komenského ve Slavkově) Foto: archiv ZŠ Kom.

Děkujeme všem, kteří svými vzpomínkami, záznamy
nebo fotografiemi přispěli do seznamu padlých a do našeho seriálu o I. světové válce. Zdrojem přehledu pohřešovaných a padlých byla kronika města a zatím se jeví,
že seznam ještě stále není úplný. Proto i nadále prosíme
čtenáře o pomoc při zkompletování seznamu. Tento seznam bude základem pro vybudování pomníku obětem
I. světové války, který dosud Slavkovu, jako jednomu
z mála měst, chybí. Děkujeme.
Redakce SZ
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Titanic

Odpolední pohoda

Foto: archiv pivovaru

Slavkovský pivovar
Piva na srpen
Slavkovský pivovar pro vás na měsíc srpen
uvařil mimo standardní sortiment piv i dva pivní
„speciály“.

Slavkovský Red Ale
Je speciální 13% pivo s obsahem alkoholu 5,5 % obj.

Tohle svrchně kvašené pivo ve stylu Irish Red
Ale má lehce načervenalou jantarovou barvu,
v pivu je výrazná hořkost, jasná sladová chuť
a střední esterová a chmelová vůně

Bubeník Titanicu

V sobotu 19. července proběhl na dvoře
Slavkovského pivovaru hudební minifestival
„Když se chlapi sejdou“. Vystoupily zde kapely Dogma Art, Titanic a Tom Jegr & Gang.
Kvalitu vystupujících kapel vystihla hojná

Tímto bychom chtěli pozvat mládež na kurty
v prostoru městského koupaliště, kde budou ve
třech termínech pořádány dětské příměstské
kempy (30. června–4. července, 28. července

Jedná se o nekomplikovaný, osvěžující, sladový ležák se střední plností a vysokou pitelností
často dostupný na jihu Bavorska a v Mnichově.
Je charakteristický velmi světlou barvou se sněhobílou pěnou, chmelovost téměř není přítomna,
hořkost jen velmi lehce a ve vůni dominuje
především slad.
SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 7/2014
ROČNÍK XVI.

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 8/2014
Uzávěrka pro inzerci je pátek 22. srpna 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. 8/2014
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 19. srpna.
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 26. července 2014

Foto: archiv pivovaru

účast fanoušků, která se přiblížila 400 lidí.
V průběhu akce proběhl křest desky skupiny
TITANIC speciálním pivem, 11% světlým ležákem TITANIC Beer Time, které bylo také čepováno po celou dobu akce.

Beachvolejbalové kempy pro děti

Je světlé 12% pivo s obsahem alkoholu 5 % obj.

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.

Dvůr pivovaru

Titanic ve Slavkovském pivovaru

Slavkovský Helles

Měsíčník vydávaný v nákladu 3450 ks
vydavatelstvím BM typo, Brněnská 642, Slavkov u Brna
Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035

Foto: archiv pivovaru

Děti v kempu

Foto: archiv BV

až 1. srpna, 25.–29. srpna). Kemp je určen pro
děti od 9 do 15 let.
Cena 1800 Kč/osobu/kemp (bez pojištění)
zahrnuje tréninky s trenérem, beachtričko, pronájem kurtu včetně míčů, pitný režim (voda),
oběd, vstup na koupaliště a bazén, sprcha, organizace turnaje a ceny do turnaje.
Na závěr kempu si děti zahrají turnaj v minibeachvolejbalu. V případě nepříznivého počasí je zajištěn náhradní program. Novinkou je
nově vybudované zázemí – altán s šatnou
včetně TV a mikrovlnkou.
Kontakt: David Zehnálek – 774 822 866,
david.zehnalek@seznam.cz, Lubomír Kuchta
– 602 518 192, beachvolleyball@volny.cz.
Více info na: www.beachvolleyballcz.cz.
Na setkání se těší
SK Beachvolleyball Slavkov o.s.

KALENDÁŘ AKCÍ – SRPEN 2014
Datum

hod.

akce/místo konání

pořadatel

1. 8.
1.–8. 8.
14. 8.–30. 9.

19.00 Cimbálová muzika Májek v Zámecké vinárně U Edy
Vinárna
Letní filmový festival – letní kino v zámeckém parku
ZS-A
Obrazy, roucha a devocionálie – výstava ze sbírek ZS-A (vernisáž 14. 8. v 17 hod.
v Salla terreně ZS-A)
ZS-A
16. a 17. 8.
Napoleonské hry 2014
ZS-A, JK Acaballado, město Slavkov
16. 8.
12.00–18.00 Mezinárodní výstava vín Grand Prix Austerlitz 2014
ZS-A, Moravská banka vín
16. 8.
9.00–17.00 Řemeslný jarmark
ZS-A
16. 8.
11.00 Slavkovské pivní slavnosti na nádvoří Panského domu
město Slavkov
16. 8.
Kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem
ZS-A, Per Vobis
17. 8.
18.00 Koncert Musica Nova v kapli sv. Jana Křtitele. Vstupné dobrovolné
město Slavkov
23. 8.
9.00–17.00 Výstava psů welsh corgi v zámeckém parku
ZS-A
ZS-A, ND Brno
30. 8.
20.00 Scapinova šibalství – divadelní předst. Mahenovy činohry na nádvoří zámku
30. 8.
X-terra aneb Triatlon pro každého. Koupaliště Slavkov
Austerlitz Adventure
31. 8.
13.30–16.00 Dětský den se soutěžemi na koupališti ve Slavkově
ČSSD Slavkov
Probíhající výstavy
do 14. 9. 9.00–17.00 Výstava keramiky Martiny Mirošové a soch Davida Smělíka
ZS-A
do 31. 8. 9.00–17.00 Ozdoby těla i duše – výstava šperků Ireny Lochmanové a kreseb Evy Pěchoučkové
ZS-A
1.–31. 8. 9.00–17.00 Vintage týdny na zámku – prohlídky zámku doplněné o kostýmy 20. století
ZS-A

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

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.

• 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

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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

VÝROBCE NÁBYTKU A INTERIÉRŮ NA ZAKÁZKU

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

tel. 603 502 371

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

www.stolarstvi-oboril.cz

www.papouscizoo.cz

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Příjem inzerce

6(5,Ï=1Ë3ģ-ý.<

pátek 22. 8.
do 16 hodin

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

Uzávěrka
pro inzerci

ARMA
Volejte ZD

30

800 303 3

3ĜLMtPiPH~YČURYpSRUDGFH

www.fer-uver.cz

(Podmínky viz
www.bmtypo.cz)

TEXTIL ZDEŇKA
ČISTÍRNA
OPRAVA ODĚVŮ
DROGERIE
TEXTIL NA
OBJEDNÁVKU

Tel.: 737 867 922

Brněnská 642, Slavkov u Brna

VINOTÉKA AUSTERLITZ

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

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

3URQÄNRKRPRzQ¹QDGVWDQGDUG
SURQ¹V]¹NODGYDvHKRSRKRGOÅ

Nový Golf Sportsvan.
3ÐLSUDYHQQDFRNROLY
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Autorizovaný prodejce 9RONVZDJHQ$872%$<(5VUR
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 122–3, fax: 544 227 347, www.autobayer.cz, e-mail: osobni.vw@autobayer.cz

