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Entente florale:

Slavkov boduje
v zeleni

Z Urbánku je nejlépe vidět, že Slavkov u Brna je zelené město • Foto: archiv MÚ

D

27. srpna

Příští číslo vyjde

vanáct hodnotitelů evropské soutěže
Rozkvetlých sídel (Entente florale) po
jednodenní návštěvě Slavkova u Brna
vyjádřilo své první dojmy. Město považují za
jedno z nejzelenějších, které na svých cestách
Evropou viděli. Ocenili také začlenění
města do krajiny, péči města o stavební
památky, sladění barev fasád a květin na
náměstí i čistotu města.
„Máte neuvěřitelně mnoho stromů.
Tolik jsme jich v městské zástavbě ještě neviděli. Oceňujeme proto vaši snahu o jejich péči,
která je velmi náročná a přejeme vám, abyste
v této práci pokračovali,“ uvedl předseda komise Rudi Geerardyn z Belgie, krajinný architekt a urbanista.
Město má podle nich také velký podíl zeleně,
parků a sportoviště. Porota ocenila výsadbu nových stromů a činnost zahrádkářů. Kladně hodnotila i protipovodňová opatření na řece Litavě
a soustavu poldrů na severu města.

„V oblasti vodohospodářství jste udělali
velký kus práce a ještě máte kus před sebou.
Postrádáme však i větší zapojení samotných
občanů. Dnes je mnoho cest jak zachytávat
a využívat dešťovou vodu,“ poznamenal předseda Geerardyn.
Na komisi negativně zapůsobila kvalita povrchů cest a chodníků, viditelné
popelnice a kontejnery na odpad. Nedostatky vnímali odborníci v umístění reklamních nosičů, které svou nejednotností
a častým poškozením kazí malebný dojem. Postrádali také větší spolupráci se zahradními architekty.
Vedení města již dříve deklarovalo tato negativně postupně odstraňovat. V rozpočtu na
tento rok se počítá s opravou Slovanské ulice
a další projekty budou následovat. Letos se
začne také s úpravou několika prostranství.
„Pustili jsme se do plánování nových pěších

Nakupování III.
Okurky kam se jen podívám.
V těchto letních dnech to vypadá, že
se toho opravdu mnoho neděje.
Média se chytají všeho, co se šustne
a vypadá to, že si lidé již zvykli na kolony na D1, na uprchlíky, na horko, na
koupání a pitný režim. A najednou je
Michal Boudný
tu opět na přetřes nákupní centrum
v areálu bývalého cukrovaru a já se v diskuzích nestačím divit, jak vypadá skutečná „pravda“. Zareagoval
jsem až na otevřený dopis starostovi od pana Pospíchala,
kterému jsem také odpověděl. Vážím si každého občana,
který se umí podepsat a nestydí se za své jméno a názor.
V dopise pisatel docela přesně vystihnul situaci kolem
obchodu v západní části města a rovněž se dotknul situace na Palackého náměstí, kde mu výlohy prodejen
připomínají osmdesátá léta reálného socialismu.

(Pokračování na str. 2)

(Pokračování na str. 3)

Oprava silnice I/54
na Nížkovice

Nejlepší sportovci
Slavkova za rok 2015

Letní filmový
festival v parku

strana 3

strana 5

strana 13

Komisaři se zajímali o budoucí projekty • Foto: 5x archiv MÚ

Vedení města představilo město a jeho plány

Entente florale
(Dokončení ze str. 1)

stezek ať už pro delší procházky nebo pro
pohodlnější propojení s centrem města. Vysadíme
novou zeleň na rozlivové louce u rybníka nebo dosadíme stromy u autobusového nádraží. A architekty
také konzultujeme možnosti zkultivování centrálního náměstí. Už nyní jsme tam osadili nový mobiliář, vysadili nové květiny a v následujících letech
se chceme vypořádat s rozpadajícími se zídkami,“
uvedla města místostarostka Marie Jedličková.
Radnice chce z historického jádra vytlačit i další
nešvar: vizuální smog. Městský úřad tak pracuje na
vyhlášce, která bude podle vzoru dalších evropských měst regulovat reklamu a umožní podnikate-

lům jednotnou prezentaci na společných místech.
Hodnotitelé ocenili i turistickou nabídku. Doporučili se zaměřit na jiné uspořádání a zkvalitnění služeb pro zahraniční turisty na Informačním centru.
Entente florale má v Evropě už třicetiletou tradici, Česká republika se jí zúčastňuje od roku 2002.
V letošním roce se této soutěže zúčastní zástupci
Irska, Německa, Holandska, Belgie, Maďarska, Slovinska, Rakouska a naší republiky, celkem tedy dvanáct obcí a měst. Hodnocení se za každou zemi
zúčastní jeden komisař.
„Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě naší
účasti v této soutěži a zejména všem, kteří nám pomohli naše město prezentovat v nejlepším světle.

Návštěva kompostárny

Věřím, že závěrečné hodnocení, které si vyslechneme v září v Brně při společném setkání všech zapojených měst, bude pro nás veskrze pozitivní.
Největším přínosem je však pro nás zpětná vazba
a také odborná doporučení, jimiž se můžeme inspirovat a uvádět je do života,“ zhodnotila místostavs
rostka města Marie Jedličková.

Mokřad a protipovodňová ochrana města

OLDTIMER 2016

Děti z MŠ Karolínka představily Josífkovu zahradu

Příjemné počasí, nablýskaná historická vozidla, přátelská atmosféra,
dobové kostýmy – to vše (a nejen to) provázelo již XXIII. Oldtimer Festival v sobotu 25. června v zámeckém parku ve Slavkově.

Oldtimer • Foto: 3x Z. Nováková
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Nakupování III.
(Dokončení ze str. 1)

Dovolte mi tedy, abych se vyjádřil k dopisu
a některým poznámkám anonymních pisálků.
Ve zpravodaji 8/2015 jsem vám jako první shrnul celou genezi a příběh areálu bývalého cukrovaru tak jak byl a je. V čísle 3/2016 jsem
informoval o problémech vynucené investice
okružní křižovatky. Problémy, které byly s převody pozemků, jsme v poměrně rychlém čase
vyřešili a rovněž jsme získali souhlasné stanovisko majitelů dotčených nemovitostí. Tento
proces nebyl jednoduchý a vyžádal si desítky
schůzek. Výsledkem je platné stavební povolení na celou akci. Tyto skutečnosti jsou na obranu před názorem, že vedení města nekoná,
nepomáhá a nemá zájem o změnu.
Dalším anonymním názorem je, že starosta
tahá za nitky. Ano. To je pravda! Kdyby starosta
a celé vedení města netahali za nitky, tak se situace nepohne ani o krok. Ze své funkce využívám všech prostředků k urychlení
a zefektivnění věcí a procesů zlepšujících naše
město a tedy i životy. Věřím, že ti, kteří nám dali
důvěru ve volbách, očekávali, že využijeme
všechny možnosti a kontakty, které se nám nabízejí na Krajském úřadě, v Senátu i ve vládě.
Dalším názorem je, že město nevytváří podmínky pro podnikání (myšleno nákupní centrum). V minulém měsíci byl u mě představitel
jednoho nadnárodního koncernu a ptal se, zda
má město zájem o výstavbu obchodního centra

a pokud ano, tak kde. Odpověď byla jednoznačná – ano, na tuto vybavenost čeká asi
dvaadvacet tisíc obyvatel slavkovského mikrookresu. Vzali jsme si katastrální mapu a územní
plán a prošli metr po metru a možností pravda
mnoho není. Pokud někde uvidíte celistvý pozemek, položte si vždy otázky: koho je, co říká
územní plán, co v něm vede za sítě? Málokdo
ví, kudy vede vysokotlaký plyn či voda.
O osudu nákupního centra v cukrovaru není
město informováno a ani nemá být jak. Mrzí
mě, že po výše popsaných akcích, které jsme
pro investora v krátkém čase podnikli, se odmlčel. Těsně před redakční uzavírkou jsem měl
schůzku s právním zástupcem rakouského obchodního řetězce, který areál vlastní. Omluvil
se, že nezareagoval na situaci dříve a následně
mi potom shrnul dosavadní historii a nastínil
budoucnost. Tato obchodní společnost skutečně z České republiky odchází a prodává již
koupené pozemky určené pro výstavbu nákupních center. Těch je necelá desítka a naše město
patří mezi ně. Několikrát během našeho hodinového rozhoru zdůraznil a poděkoval, že
Slavkov u Brna, jako jediné město, dokázal vyřídit veškeré úřední náležitosti pro realizaci nákupního centra. Nikde jinde v naší republice
stavební povolení nemají! V současné době
tato společnost hledá vhodného kupce, který
by akci dotáhl do konce. Kdy a kdo to bude,
neví ani sám majitel pozemku.

Pokud nastane posun, tak vás rád budu informovat a věřím, že článek Nakupování IV.
již nebude muset vzniknout.
Další významnou akcí, která naše město
čeká, je oprava silnice první třídy I/54 od železničního mostu směrem na Nížkovice. Přestože v době redakční uzávěrky ještě nebylo
platné stavební povolení, ŘSD médiím potvrdilo, že se stavbou začne od 30. července.
Oprava silnice si vyžádá uzavírku pro všechna
vozidla – včetně těch, která zajíždí do firem
na jižní straně města. Více informací k objízdným trasám a další organizační pokyny uvádíme v samostatném článku. S rekonstrukcí
jižní části ulice Slovanská počítáme na podzim tohoto roku a informace budou stejné. Informaci o přípravě cyklostezky najdete
v samostatném článku zpravodaje. Ta se rovněž stala kritikou anonymních přispěvovatelů
webů a sociálních sítí a opět se nezakládá na
pravdě.
Těch polopravd je mezi lidmi stále hodně
a nepozoruji, že by jich mělo ubývat. Bohužel.
Po obrovské tragédii mladého slavkovského motocyklového závodníka a přítele náš
všech, nebo zbytečně vyhaslých životů na křižovatce u Tvarožné, si čím dál tím víc uvědomuji, že život má jiné hodnoty než nepravdy
o zákazu koncertů, poplatky za popelnice či
neposečená tráva. Krásné a klidné léto všem.
Michal Boudný, starosta města

Oprava silnice č. I/54 Slavkov u Brna–Nížkovice
Úsek opravy bude zjednosměrněn ve směru
jízdy do Slavkova u Brna, v opačném směru
bude zřízena objízdná trasa. Provoz bude řízen
světelnou signalizací z důvodu obousměrného
vedení autobusové linkové dopravy po volné
části komunikace.
Navržená trasa objížďky: jednosměrná objízdná trasa silnice I/54 ve směru na Kyjov je
vedena ze Slavkova u Brna po silnici I/50 do
obce Bučovice, dále po silnici II/431, kde za
obcí Ždánice se napojí opět na silnici I/54.
Dále jsou vedeny lokální objízdné trasy pro
obce Vážany nad Litavou, Kobeřice u Brna,
Heršpice a Rašovice.
Celkový termín provádění prací na silnici
č. I/54 v rámci stavby: „Silnice č. I/54 Slavkov
u Brna–Nížkovice – souvislá obnova krytu vozovky“ je stanoven od 30. 7. 2016 do 25. 9.
2016. Oprava vozovky bude probíhat v pěti fázích, kdy je stanoven termín přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích:
Fáze 1 od 30. 7. 2016 do 13. 8. 2016
Fáze 2 od 14. 8. 2016 do 28. 8. 2016
Fáze 3 od 29. 8. 2016 do 10. 9. 2016
Fáze 4 od 11. 9. 2016 do 23. 9. 2016
Fáze 5 od 24. 9. 2016 do 25. 9. 2016.
Při 1 a 2 fázi bude stanovena částečná uzavírka od sjezdu ze silnice I/54 na místní komunikaci ul. Nádražní (k vlakovému nádraží) ve
Slavkově u Brna, po křižovatku se silnicí na
Vážany nad Litavou (III/4194). Dále pak bude
silnice I/54 částečně uzavřena v úseku od křižovatky se silnicí na Heršpice (III/4195)
a končí před křižovatkou (odbočením) na Nížkovice (III/4197). Následuje dopravní omezení
v křižovatce silnic I/54 směr Kobeřice u Brna
(III/4199). Příjezd do areálů výrobních firem

a do obytných částí ve Slavkově u Brna ve
směru jízdy od města bude veden po objízdné
trase Křenovice, Hrušky, Vážany nad Litavou
do Slavkova u Brna.
Při fázi 3 a 4 bude stanovena částečná uzavírka za křižovatkou směr Vážany nad Litavou
(III/4194) v délce cca 900 m. Další částečně
uzavřený úsek silnice I/54 bude od křižovatky
za odbočením na Nížkovice (III/4197) a končí
před křižovatkou na Kobeřice u Brna
(III/4199).
Fáze 5 řeší úpravu provozu světelnou signa-

lizací v křižovatce silnic I/54 se silnicí III/4199
(odbočení na Kobeřice u Brna)
Vlastníkem silnice č. I/54 je stát. Výkon působnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu pro tuto silnici I. třídy
s výjimkou kompetencí, které jsou vyhrazeny
Ministerstvu dopravy, vykonává Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy,
Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno. V případě potřeby se obracejte na výše uvedený krajský
úřad.

Oprava silnice ze Slavkova k Nížkovicím • Ilustrační foto: B. Maleček

Libuše Pilátová, odbor dopravy
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50. schůze RM – 29. 6. 2016
1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření č. 61-62.
2. RM schvaluje bezúplatné přijetí vyřazeného cvičebního nářadí od ZŠ Komenského do svého vlastnictví a poskytnutí nářadí formou věcného daru do Moldavska. RM
zároveň schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí věcného
daru.
3. RM schvaluje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a zahájení výběrového řízení
k prodeji nemovitostí bývalé provozovny TSMS na ulici Špitálská č.p. 733.
4. RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském
pachtu s paní Irenou Pasekovou, jejímž předmětem bude
užívání části pozemku parc. č. 2847/8 o výměře cca 37 m2
za celkové roční nájemné ve výši 52 Kč.
5. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce,
a.s., týkající se pozemků parc. č. 3750/79, 3750/81,
3750/29, 3750/77, 3749/1, 3748/1, 3747/1, 3746/1, vše
orná půda, jejichž vlastníkem je město (stavba s názvem
„Slavkov, TS + kabel NN lok. 17RD Navrátil“).
6. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce,
a.s., týkající se pozemků parc. č. 758/1, ostatní plocha,
parc. č. 774, ostatní plocha a parc. č. 3073/9, orná půda,
jejichž vlastníkem je město (stavba s názvem „Slavkov,
kabel NN Bonett Gas Invest. II.“).
7. RM doporučuje ZM dát souhlas s bezúplatným nabytím částí pozemků, a to parc. č. 892 o výměře cca 25 m2
ve vlastnictví pana Zdeňka Drápka, parc. č. 894 o výměře
cca 33 m2 ve vlastnictví pana Ivana Hejduška a parc. č.
896/1 o výměře cca 32 m2 ve vlastnictví manželů Petra
a Veroniky Šilerových do vlastnictví města za účelem zřízení obslužné přístupové komunikace s využitím proluky
na ulici Zámecká a vybudováním závory či brány, jež by
zabraňovala nekontrolovanému pohybu po budoucí cestě.
Veškeré náklady související s převodem nemovitostí
uhradí město.
8. RM schvaluje uzavření podlicenční smlouvy se společností SKR stav, s.r.o.
9. RM schvaluje uzavření předloženého návrhu dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 5. 2016 s Ing. Martinem
Jeřábkem.
10. RM bere na vědomí změnu termínu pořádané akce
ve Svojsíkově parku Mini městečko Slavkov 2016 od 1. 7.
2016–3. 7. 2016.
11. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném nájmu

a převodu k bytu č. 4, Litavská 1490, Slavkov u Brna a související smlouvy o zápůjčce. V případě uvedeného převodu
práv a povinností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
na byt s účinností od 1. 7. 2016.
12. RM souhlasí se vzájemnou výměnou bytů mezi
panem Filipem Višňou a panem Zdeňkem Višňou současně
schvaluje uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem.
13. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo na zpracování lesních hospodářských osnov se společností LESPROJEKT BRNO, a.s., pro zařizovací obvod Slavkov u Brna na konečnou částku 121 204 Kč včetně DPH.
14. RM bere na vědomí předložený zápis č. 17/2016
z komise pro životní prostředí.
15. RM schvaluje s účinností od 1. 7. 2016 podle § 102
odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový počet zaměstnanců
městské policie na 4 zaměstnance.
16. RM schvaluje předložený návrh termínů a programu
schůzí RM a zasedání ZM na II. pololetí roku 2016.
17. RM souhlasí, aby organizace TSMS část svého rezervního fondu ve výši 110 000 Kč použila k posílení svého
fondu investic a současně schvaluje čerpání finančních prostředků z fondu investic do rozpočtových položek kapitoly
„Koupaliště“ ve výši 82 000 Kč a „Čistota města“ ve výši
28 000 Kč.
18. RM odkládá žádost ZŠ Komenského o příspěvek na

příští schůzi k projednání způsobu financování a celkových
nákladů na účast Glitter Stars na MS v USA s vedoucí
kroužku.
19. RM bere na vědomí zadání zakázky na výmalbu
školy v rozsahu nezbytně nutném s ohledem na plánovanou přístavbu školy.
20. RM schvaluje MŠ Zvídálek vyřazení majetku ve
správě dle předložené zprávy.
21. RM bere na vědomí uzavření provozu MŠ Zvídálek
v pondělí 4. 7. 2016.
22. RM ukládá ZS-A z důvodu porušení rozpočtové
kázně dle ust. § 28 odst. 7 písm. d) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odvod
do svého rozpočtu ve výši 100 000 Kč dle ust. § 28 odst.
8 cit. zákona, a to na základě přiloženého rozhodnutí.
23. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností
VIA Consult a.s., na výkon administrace veřejných zakázek
na stavební práce investičních akcí „Přístavba ZŠ Tyršova
a obnova atletického stadionu“.
24. RM ukládá starostovi předložit zprávu o projednání
rušení nočního klidu koncertem na Slavkovském pivovaru
s pořadatelem.
25. RM schvaluje volný vstup na koupaliště pro družební delegaci z polského Slawkówa ve dnech 4. 7.–14.
7. 2016.

51. schůze RM – 11. 7. 2016
1. RM odkládá zprávu SC Bonaparte – pronájem restaurace s příslušenstvím.
2. RM schvaluje zveřejnění záměrů pronájmu prostor
sloužících k podnikání - ordinací č. 1.08 a 1.12 a souvisejících prostor o celkové výměře 80,80 m2 v přízemí budovy Tyršova 324 za nájemné ve výši 900 Kč/m2/rok.
Nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou
s roční výpovědní lhůtou. RM dále schvaluje ukončení
smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 33/324 ze dne
22. 12. 2010 uzavřené s MUDr. Zdeňkem Hartlem
a MUDr. Věrou Blankovou a souhlasí s uzavřením nových
smluv o nájmu s MUDr. Zdeňkem Hartlem a MUDr.Věrou
Blankovou v návaznosti na zveřejněné záměry pronájmu
prostor sloužících k podnikání – ordinací č. 1.08 a 1.12
a prostor souvisejících a souhlasí s umístěním sídel společností MUDr. Zdeněk Hartl, spol. s r.o. a MUDr. Věra
Blanková s.r.o. na adrese Tyršova 324.
3. RM bere na vědomí informaci o stížnostech za II.
čtvrtletí 2016.

4. RM bere na vědomí zprávu o projednání rušení nočního klidu – Slavkovský pivovar.
5. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejné zakázky na opravu a rozšíření hromosvodů na školních budovách ZŠ školy Komenského.
6. RM schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní
smlouvy s obcí Uhřice o výkonu úkolů Městské policie
Slavkov u Brna na území této obce.
7. RM ukládá ředitelům TSMS a ZSA předložit RM
návrh koncepce finančního hospodaření příspěvkové organizace do roku 2020 ve smyslu usnesení zastupitelstva
města č. 181/9/ZM/2016.
8. RM schvaluje vyslání Bc. Jitky Charvátové na festival
pažské krajky ve dnech 16.–19. 6. 2016 do partnerského
města Pag v Chorvatsku včetně čerpání náhrady cestovních výdajů z rozpočtu komise pro zahraniční vztahy.
Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz

Cyklostezka do Hodějic je ve fázi příprav pro podání žádosti o dotaci
Vzhledem k rozsáhlým dotazům na stav projektu cyklostezky ze Slavkova u Brna do Hodějic vás informujeme o stavu tohoto projektu.
Původní záměr podání žádosti o dotaci na tento
projekt v březnu z prostředků Integrovaného
operačního programu tohoto roku byl přehodnocen, a to hlavně z důvodu velkého převisu žádostí a nedostačující alokace na uspokojení
všech žádostí. Akceptace naší žádosti by tak nemusela mít velkou šanci.
Každý projekt je bodován dle určitých kritérií
a i přesto, že například projektem řešíme vymístění cyklistické dopravy mimo silnici I/50, nestačí to k zajištění velmi dobrého hodnocení.
Mezi další kritéria například patří délka cyklostezky, napojení na cyklotrasy, napojení na přestupní uzly IDS, počet stojanů na kola
u cyklostezky, zda se nacházíme v sociálně vyloučené lokalitě, imisní podmínky města atd.
Město Slavkov u Brna se tedy rozhodlo pro
jinou cestu zajištění dotačních prostředků, a to
prostřednictvím Integrované strategie rozvoje
Brněnské metropolitní oblasti, jejíž jsme sou-

částí. V rámci této oblasti, která má alokované
své finanční prostředky, máme daleko větší
šanci zajistit dotační prostředky. Termín pro podávání žádosti o dotaci je dán do konce září tohoto roku. Zde je již povinná podmínka vydání
stavebního povolení. V případě akceptace projektu z tohoto dotačního titulu, lze předpokládat
zahájení stavby v březnu příštího roku s tím, že
stavba by mohla být do začátku letních prázdnin
dokončena. Délka trasy je okolo 2,5 km.
Trasa cyklostezky začíná na ulici Bučovická
naproti benzinky EuroOil a vede po severní
straně silnice III/0501 až k mostu I/50 přes
Němčanský potok. Dno mostu bude mírně upraveno tak, aby bylo možné bezpečně ho podejít.
Fyzicky bude možné i podjet, ale to bude dopravním značením z bezpečnostních důvodů zakázáno. Dále vede trasa po hranici katastru po
pravém břehu Němčanského potoka, který se
přejede za využití stávajícího mostu, a tím se
dostaneme na území obce Hodějice, která
vlastní pozemek od tohoto mostu až po komunikaci u areálu společnosti Fenstar.

Délka projednávání celého projektu je dána
především s ohledem na zajištění majetkoprávních vztahů k pozemkům. Na území města
Slavkov u Brna se čekalo na dokončení pozemkových úprav a na území obce Hodějice muselo
dojít ke změně trasy, kdy nebyla ochota vlastníků pozemků k odprodeji. Dále bylo nutné zajistit důležitá stanoviska, a to především
Ředitelství silnic a dálnic, Správy železniční dopravní cesty, Jihomoravského kraje, Povodí
Moravy, Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a Policie České republiky. Bylo také
nutné počkat na změnu územního plánu obce
Hodějice a vypsání vhodného dotačního titulu.
Dále jsou v územním plánu zařazeny další
cyklostezky směrem do okolních obcí, jako jsou
Velešovice, Křenovice a Vážany nad Litavou.
Problematika zajištění evropských finančních
prostředků je ovšem stejná a u těchto projektů
ještě obtížnější. Zde se budeme muset zřejmě
zabývat zajištěním financování z národních
zdrojů, například ze státního fondu dopravní inPetr Lokaj, odbor IR
frastruktury.
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Nejlepší sportovci Slavkova za rok 2015
Při příležitosti Dnů Slavkova byli vyhlášeni nejlepší sportovci města. Rada města
udělila v anketě Sportovec roku tato ocenění:

15–18 let:
Tomáš Přichystal – cheerleading
Kateřina Kalášková – plavání

Nejlepší sportovec ve věku

Glitter Stars – cheerleading
Atletika Slavkov u Brna

6–10 let:
Kristýna Slaninová – cheerleading
10–15 let:
Sabina Macharová – cheerleading
Dominik Svoboda – fotbal
Natálie Křížková – atletika
Barbora Šujanová – atletika
Adam Kosík – biketrial

Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let
Sportovní počin roku 2015
Účast tří členů Glitter Stars (A. Macharová, L.
Růžička, P. Křovina) na MS v cheerleadingu
v USA na Floridě (8. místo)
Spolek Austerlitz Adventure za organizaci závodu AusterlitzMan

Sportovec s nejlepší reprezentací
města Slavkov u Brna
Pavel Boudný – cyklistika

Sportovní osobnost roku
Vladimíra Fialová – zimní plavání
Renáta Macharová – cheerleading

Zvláštní ocenění rady města za celoživotní přínos slavkovskému sportu
Marie Kostíková
Svatopluk Walter
vs

Informace o měrných cenách pro podnikatele i spotřebitele
Dne 1. května 2014 vznikla prodejcům dle
§ 13 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů povinnost označovat výrobky jak prodejní cenou, tak i zároveň měrnou cenou. To znamená označovat
výrobky stejně, jak jsme již dávno zvyklí na
označování měrných cen v super a hypermarketech. Touto povinností, tj. uvádět měrné ceny
na výrobcích, se musí řídit i prodejci v malých
obchodech při pultovém prodeji s obsluhou,
při prodeji formou samoobsluhy na prodejní
ploše menší než 400 metrů čtverečních a stejně
tak u výrobků nabízených v prodejních automatech. Na tyto výše uvedené prodejce se
deset let vztahovala výjimka, ale ta je od 1.
května 2014 již minulostí.
V současné době se tedy výše uvedená povinnost označovat výrobky i měrnou cenou
vztahuje na všechny balené výrobky potravinářského charakteru, při všech formách prodeje a současně není tato povinnost vázána na
velikost prodejny.
Měrnou jednotkou množství je 1 kilogram,
1litr, 1 metr, 1 metr čtvereční, 1 metr krychlový výrobku. Lze také uvést i jiné jednotky
množství, a to v případech, kdy to odpovídá
všeobecným zvyklostem nebo to odpovídá povaze výrobku (například 1 kus, 100 g, 100 ml,
100 mm).
Nadále však platí výjimka označovat výrobky prodejní a současně i měrnou cenou a to
v případech:
- kdy je měrná cena shodná s cenou prodejní,

- u výrobků, u kterých by vzhledem k jejich
povaze nebo účelu takové označení nebylo
vhodné nebo by bylo zavádějící,
- u výrobků podléhajících významným změnám na objemu nebo hmotnosti,
- při změně ceny z důvodu nebezpečí znehodnocení výrobku podléhajícího rychlé zkáze,
- u kombinace různých výrobků v jednom
obalu,
- u výrobků, které jsou nabízeny během poskytování služby,
- u dražeb a nabídky uměleckých děl a starožitností.
Podrobnější informace k této problematice
jsou uvedeny v zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Jak se správně propočte měrná cena například u tuňákového salátu, rybích prstů apod.?
V uvedeném konkrétním případě potravinářské výrobky rybí prsty a tuňákový salát představují pokaždé konkrétní druh výrobku, jehož
součástí je v jednom případě pevný podíl
strouhanky a ve druhém pevný podíl zeleniny.
Měrné ceny slouží k tomu, aby si spotřebitel
mohl srovnat výhodnost nákupu konkrétního druhu výrobku a nikoli k tomu, aby si
srovnával podíly některých pevných složek,
které jsou součástí nabízeného druhu výrobku.
Pro výpočet měrné ceny u balených potravinářských výrobků obecně platí, že prodejní
cenu baleného výrobku podělíte vyznačenou
hmotností gramáže okurek, zeleniny, rybi-

ček, párků, apod. (bez nálevu, bez oleje,
apod.) a výsledné číslo vynásobíte 1000 a tak
dostanete měrnou cenu výrobku za 1 kg
(například u balení rybích prstů 300 g
v prodejní ceně balení 61,90 Kč bude vyznačena měrná cena 206,33 Kč/1 kg).
Kontroly zaměřené na dodržování zákona
o cenách a s tím souvisejících povinností prodávajícího dle ust. § 12 zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů provádí ve své dozorové kompetenci zejména Česká obchodní inspekce ale
i Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
Plnou dozorovou kompetenci k těmto kontrolám mají i živnostenské úřady. V případě zjištění porušení zákazu užívání nekalých
obchodních praktik (např. nepravdivý údaj
o měrné ceně) sankci ukládá výhradně Státní
zemědělská a potravinářská inspekce.
Příklad výpočtu měrné ceny například
u sádla:
Měrná cena = Prodejní cena/Koeficient měrné ceny
(Údaj je zaokrouhlen na haléře)
Sádlo 250 g Prodejní cena
13 Kč
Prodejní jednotkové množství ks
Měrná jednotka
kg
Koeficient přepočtu
0,13
Výpočet měrné ceny: 13/0,25=52 Kč/kg

Podrobnější informace k této problematice
jsou uvedeny v zákoně č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
Veronika Dupalová, referentka kontroly
obecního živnostenského úřadu

Krajské volby: jak získat voličský průkaz
Informace o možnosti voličů žádat o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 7. a 8. října 2016
Volič, který ve dnech voleb nebude moci
volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán (tzn. v místě svého trvalého
pobytu), může podle ust. § 26a zák. č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů požádat obecní úřad (dle místa svého trvalého pobytu) o vydání voličského průkazu.
Volič může požádat o vydání voličského
průkazu ode dne vyhlášení voleb, (tj. od 6.
5. 2016), a to:
A. OSOBNĚ u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 16
hod. středy 5. 10. 2016) nebo

B. PODÁNÍM doručeným nejpozději sedm
dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (tj. do
16 hod. pátku 30. 9. 2016); toto podání musí být
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče nebo v elektronické podobě
podepsané uznávaným elektronickým podpisem
voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné
žádosti se sepíše úřední záznam.
Obecní úřad voličský průkaz předá
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
jej voliči zašle.

Ve dnech voleb (tj. v pátek 7. 10. 2016
a v sobotu 8. 10. 2016) voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve volebním okrsku spadajícím do
územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Tedy právo hlasovat na voličský průkaz
může při volbách do zastupitelstev krajů
volič uplatnit v kterémkoliv okrsku ovšem
pouze na území kraje, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt.
Hana Řezáčová,
vedoucí odboru vnitřních věcí
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Jak správně třídit odpady
Většina z nás odpady v domácnosti třídí již
automaticky. Kam je odnést a správně odložit
víme také a činíme již 10 let. Ne však všichni
dodržují základní princip, že veřejně přístupné
kontejnery (žluté, modré a zelené s bílým a zeleným víkem) na stanovištích ve městě mohou
využívat pouze fyzické osoby nepodnikající,

tedy občané, kteří mají plasty, papír a sklo ze
své domácnosti.
Pokud stejné druhy odpadů vznikají podnikatelům či fyzickým osobám podnikajícím
(např. v restauraci, baru, provozovně s občerstvením, prodejně apod.), jedná se o odpad
sice podobný komunálnímu, ale podnikatel,

Čekají nás vyšší kvóty v recyklaci elektra
Podle nové legislativy by v roce 2016 měl
každý z nás ročně odevzdat k recyklaci zhruba
7 kg starého elektra, což bylo ještě před pár
lety nepředstavitelné množství. Nakonec to ale
opravdu dokážeme.
Podle původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, že se musí v každé členské
zemi ročně vysbírat nejméně
čtyři kilogramy elektroodpadu na každého obyvatele.
Na každého obyvatele České
republiky včetně dětí nyní
připadá kolem pěti kilogramů reálného sběru.
V roce 2016 ale vstoupil
v platnost již zmíněný nový
způsob výpočtu těchto kvót,
který tuto kvótu významně
navýšil. Doposud jsme však bez problémů požadavek evropské směrnice plnili, dokonce
i s rezervou.
Česká republika bude muset podle nových



Ruské
vesnice

Druh
žraloka

Brouk

Přesně

Desetinné
třídění
(zkr.)

parametrů zajistit sběr a recyklaci takového
množství vysloužilého elektra, jaké odpovídá
40 procentům hmotnosti prodaných nových
spotřebičů průměrně za tři roky zpětně. Ročně
se u nás prodá zhruba 175 000 tun elektrozařízení, každý z nás by tedy měl odevzdat k recyklaci minimálně zmíněných sedm kilo.
Předběžné
výsledky
sběru v roce 2015, které
jsou k dispozici, naznačují,
že by se to mohlo podařit.
Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem
ELEKTROWIN
prošlo od ledna do října na
30 000 tun starých spotřebičů, což odpovídá celoročnímu sběru v roce 2014.
Věříme, že především díky podpoře široké veřejnosti, které není lhostejný osud naší planety,
i novou vyšší kvótu letos opět s rezervou naplStanislava Kubešová, odbor ŽP
níme.

Kód let.
Iringa

El. nabitý
atom

Španěl.
básník

Ráj



Panečku

12. měsíc
starožid.
kalendáře

jako původce odpadu, jeho odstranění musí
mít zajištěn smluvně s oprávněnou osobou –
svozovou firmou. Doklady o odstranění jednotlivých druhů odpadů pak musí v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znění uchovávat po dobu 5 let.
Ve Slavkově u Brna lze do žlutých kontejnerů na plast vhazovat i obaly od nápojů
s vnitřní hliníkovou fólií, čisté konzervy od
potravin, plechovky od nápojů. Do modrých
kontejnerů na papír, kromě novin, časopisů,
letáků a rozložených krabic, patří i podložky
a krabičky od vajec! Ty se dají stále recyklovat. Do kontejnerů na skla nepatří tradičně keramika, zářivky, úsporné žárovky (sbírají se
zvlášť). Obyčejné žárovky a autožárovky patří
zase do směsného komunálního odpadu, tedy
do popelnice. Bohužel ne vše se vyplatí třídit
a smysluplně recyklovat.
Závěrem opětovná žádost – minimalizujte
svůj odpad (PET láhve, krabice…), aby kontejnery byly plné odpadní hmoty, nikoliv
vzduchu, který jinak při vývozu město draze
platí svozové společnosti.
Stanislava Kubešová, odbor ŽP
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Sudokopytník

100 m2
Jm. Machálkové
Světový
rekord

Mravouka

Anglicky
„Martina“
SPZ
Kolína

Úder

Skinheadi

Černý
pěvec

Avivážní
prostředek
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Oznamovací povinnost
Od sousedů se často ozývá hlasitý dětský křik
a pláč, cestou do práce potkáváte dítě, o které
dle Vašeho názoru není dostatečně postaráno.
Doma se od svých dětí dozvíte, že jejich spolužáka a kamaráda doma často nepřiměřeně trestají. Co v takových situacích dělat?
Na co máte právo? Každý občan má právo
upozornit na to, že se v jeho okolí děje nějaká
nepravost na dítěti. Ať už se jedná o nepřiměřené
trestání dítěte či zanedbávání péče rodičů. Tyto
případy následně řeší pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí, které najdete na sociálním odboru Městského úřadu Slavkov u Brna.
Je nutné také zdůraznit, že sociální pracovnice
mají povinnost zachovávat mlčenlivost o osobě,
která na dítě upozornila. Oznámení je možné
provést i anonymně.
Na orgán sociálně-právní ochrany dětí se můžete obrátit také v případě podezření na porušení
povinností nebo zneužití práv vyplývajících

z rodičovské odpovědnosti, v případě podezření
ze spáchání trestného činu na dítěti a také při podezření, že jsou děti ohrožovány násilím mezi
rodiči. Dítě samo má právo vyhledat pomoc pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí bez
vědomí rodičů. Oznámení můžete provést písemně, osobně, telefonicky nebo anonymně.
V oznámení uveďte co nejvíce údajů k identifikaci dítěte (jméno, příjmení, věk, bydliště, informace k rodičům atd.) a popište situaci dítěte.
Co je Vaší povinností? Oznamovací povinnost při podezření na ohrožení dítěte mají ze zákona pracovníci zařízení pro děti – MŠ, ZŠ,
DDM, zdravotnická zařízení, obecní úřady
a městské úřady. Porušení oznamovací povinnosti u těchto subjektů je dle zákona sankcionováno. Jako občan se však můžete dostat do
situace, kdy se Vám dítě svěří, že je doma týráno. Situace se děje již delší dobu a zdá se, že
bude pokračovat. V tomto případě se pravděpo-

dobně jedná o trestný čin týrání svěřené osoby
a ze zákona je každý občan povinen tento trestný
čin překazit (je-li to možné) nebo oznámit. Postup je takový, že případ nahlásíte na nejbližší
služebnu Policie ČR. Pokud si však nejste jisti,
zda se jedná o týrání svěřené osoby, kontaktujte
níže uvedené pracovníky orgánu sociálně-právní
ochrany dětí, kteří Vám poskytnou pomoc.
„To, co děláme, je mnohdy kapkou v moři. Ale
kdyby tahle kapka v moři nebyla, chyběla by
tam.“ Matka Tereza
Kam se můžete obrátit o pomoc:
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor sociálních
věcí, Palackého n. 260, tel.: 544 121 150-153,
sv@meuslavkov.cz, www.ospod.slavkov.cz
Policie ČR, tel.: 158
Linka bezpečí pro děti a mládež – celostátní
linka pro krizové situace, volání je zdarma, provoz je nonstop tel.: 116 111
Martina Zavadilová, odbor sociálních věcí

Náměstí se dočkalo nového mobiliáře
Třicet nových laviček, dvacet odpadkových
košů a více moderních stojanů na kola. Nové
parkovací zábrany i prostor pro výlep plakátů,
desítky nádob na květiny i odstraněná telefonní
budka, která hrozila rozpadnutím. Palackého
náměstí se v červnu a červenci dočkalo podstatné výměny poničeného a oprýskaného mobiliáře. Městskou pokladnu investice do
zkultivování centrálního náměstí vyjde na téměř
1,6 milionu korun, které byly v loňském roce
schváleny do rozpočtu města pro rok 2016.
„Cílem je zkultivovat náměstí, nabídnout občanům více laviček pro odpočinek a dát jim
možnost zaparkovat svá kola na nefrekventovanějších místech ve stojanech, která neničí
kola. Nová odpočinková zóna vznikla i po pavlovnií u Brněnské ulice, kde jsme nainstalovali
obloukovou lavičku. Ještě zde chceme odstranit
poničenou vzdutou dlažbu a vystavět nový obrubník vysypaný kačírkem. Výraznou změnou
je také osazení nových nádob květinami, výsadba nového trávníku před SC Bonaparte a zá-

Nové lavičky • Foto: J. Sláma

roveň uvolnění chodníku, na který už nebudeme osazovat rozměrné nádoby, které již mají
svou životnost za sebou,“ uvedla místostarostka
města Marie Jedličková.
Z náměstí zmizela také oprýskaná zídka před
SC Bonaparte a velká část reklamních nosičů.
Odstraněna byla i telefonní budka v rohu radnice. „Snažili jsme se tento nostalgický prvek
zachovat, přestože provozovatel už dávno chtěl
poslední telefonní stanici pro nízký zájem ve

městě odpojit. Nabídli jsme její opravu studentům učebního oboru truhlář na ISŠ a ti to odmítli s tím, že na záchranu je již příliš pozdě.
Budka byla tak zanedbaná, že její plášť hrozil
pádem,“ vysvětlil starosta města Michal
Boudný.
Vedení města nyní prověřuje další možnosti
kultivace Palackého náměstí. V této fázi konzultuje možnosti s architekty. „Chceme si nechat vypracovat vizualizaci možných změn a ty
pak prodiskutovat s občany. Naší snahou je náměstí co nejvíce otevřít a odstranit bariéry,
které jsou nepříjemné nejen pro imobilní občany, ale také pro chodce s kočárky. Těmito
opatřeními se chceme také vypořádat s rozpadajícími se zídkami, jejichž možná oprava je
vyčíslená na několik milionů korun. Teprve architekt řekne, zda ponechat či odstranit. Rovněž chceme vytvořit přesná pravidla pro
využívání veřejného prostranství ve vztahu
k reklamním poutačům a letním zahrádkám,“
vs
uvedl starosta Michal Boudný.

Family Point je pro širokou veřejnost
Co je to Family Point? Je to místo, kde můžete v důstojném a přátelském prostředí pečovat
o děti, ale také získat kontakty na organizace
poskytující poradenství v obtížných životních
situacích.
Služba FAMILY POINT místo pro rodinu® vznikla v roce 2009 ve spolupráci Centra
pro rodinu a sociální péči a Magistrátu města
Brna. Od roku 2010 podporuje zakládání Family Pointů také Krajský úřad Jihomoravského
kraje. Hlavním cílem služby je zkvalitňování životních podmínek rodin.
V současnosti je otevřeno sedm kontaktních
Family Pointů a přes padesát základních Family
Pointů v Brně, Jihomoravském kraji, na Vysočině a ve Zlínském a Jihočeském kraji.
Vkontaktním Family Pointu se můžete obrátit na pracovnici, která zprostředkovává poradenství pro řešení vztahových, výchovných
a sociálních problémů. Základní Family Pointy
(bez přítomnosti kontaktní pracovnice) vznikají
na úřadech městských částí, v knihovnách,

ve střediscích volného času, mateřských centrech
a podobně. Mezi základní vybavení každého Family Pointu patří přebalovací pult, místo na kojení a letáky s informacemi pro rodiny.
K dispozici obvykle bývá také mikrovlnná
trouba pro ohřátí dětské stravy a počítač s internetem. Na každém Family Pointu najdete také
návštěvní knihu, do které můžete zapsat připomínky a podněty směrem k provozovateli služby.
Na Family Pointu mohou rodiče a prarodiče
nejenom pečovat o dítě, ale také zastavit se
a odpočinout si při návštěvě města či úřadu. Pro
děti jsou připraveny hračky a na některých Family Pointech také dětské knihy a časopisy.
Mnohé rodiny využívají Family Point také jako
místo pro setkání a např. předání dítěte mezi rodinnými příslušníky v průběhu dne.
Family Point je místo, které můžete zabydlet
a využít pro příjemnější čas s rodinou ve veřejném prostoru.
Provozní doba jednotlivých Family Pointů
závisí na možnostech zařízení, které službu pro-

vozuje. V našem městě se Family Point nachází v 1. patře Městského úřadu Slavkov
u Brna, Palackého nám. 260 (budova vedle
pošty) a jeho provozní doba je shodná s provozní dobou městského úřadu. Family point
se nachází hned u výtahu, kterým je zajištěn
bezbariérový přístup do uvedených prostor.
Ke službě patří také webové stránky
www.familypoint.cz, které přinášejí souhrnně
informace o službě a přehled všech Family
Pointů v České republice. Pro rodiny z Brna
a okolí zpracovává brněnský kontaktní Family
Point stránky www.brno.familypoint.cz, které
nabízejí tipy na volnočasové aktivity v Brně
a celém Jihomoravském kraji, ale také kontakty
na prověřené pomáhající organizace. Prostřednictvím tohoto webu lze také požádat o zasílání
elektronického newsletteru, který každých 14
dní přináší výběr tipů a akcí z webových stránek. Služba Family Point má také svůj facebookový profil Family Point – místo pro rodinu.
Martina Zavadilová, odbor sociálních věcí
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Výstava krajky v Pagu • Foto: 6x archiv MÚ

Pag a jeho krásy vás zvou k návštěvě
V roce 2011 bylo podepsáno Memorandum
o partnerství mezi městem Slavkov u Brna
a chorvatským městem Pag, ležícím v Zadarské
župě na stejnojmenném ostrově. Město Pag se
rozkládá na 202 ha, kde žije přibližně 3000
obyvatel. Průměrný věk je 57 let. Nejdůležitějším hospodářským odvětvím je výroba soli,
chov ovcí, výroba sýra, vinohradnictví, pěstování oliv, rybářství a cestovní ruch.
Současné město Pag bylo založeno v roce
1443 podle návrhu známého chorvatského architekta a sochaře Juraje Dalmatince. Významným prvkem kulturního dědictví Pagu je
pažská krajka a národní kroj. Jsou zapsané na
seznamu nehmotného dědictví UNESCO. Na
letní hudební přehlídce Paško kulturno ljeto se
každoročně představuje celá řada renomovaných hudebníků nejen z Chorvatska, ale i ze zahraničí.
Možná si ještě pamatujeme (červen 2014 –
Dny Slavkova) na krásné kroje s výraznými
trojúhelníkovými čepci lemovanými jemnou
krajkou. Tak to je šitá krajka z Pagu. Její krásu
a krásu jiných krajek mohou návštěvníci každoročně obdivovat na mezinárodním festivalu,
který odehrává na začátku sezony v Pagu. Vy-

stavována jsou unikátní díla, jejichž pracnost se
počítá na stovky hodin, někdy i to je málo.
Vidět můžeme krajky vyšívané, paličkované,
klasické vzory i modernu. Svá díla vystavují
autorky z Ruska, Maďarska, Polska, Itálie, Švýcarska, Chorvatska. Na festivalu nikdy nechybí
i naše slavkovské paličkované krajky od paní
Zichové, paní Kreizlové a paní Holoubkové.
Tak tomu bylo i letos, tohoto festivalu se
zúčastnila také naše delegace.
Ostrov Pag vás upoutá nejen romantickými
zálivy a modrým mořem, ale i svým drsným
skalnatým povrchem protkaným zajímavou
subtropickou květenou, stády ovcí, olivovými
háji, skvělou stravou, jedinečným pažským
sýrem, dobrým vínem. Ceny jsou nižší ve srovnání s dalšími chorvatskými destinacemi.

Město podpoří naučnou stezku
Místo, které bylo doposud obestřené tajemstvím a téměř zapomněním – šibeniční vrch
mezi Slavkovem a Křenovicemi – se dočkalo
zasloužené pozornosti. Obec Křenovice spolu
s iniciátory Oldřichem Bartoškem a Ústavem
antropologie Masarykovy univerzity slavnostně otevřeli 25. června naučnou stezku Šibeniční a popravčí vrch Pod spravedlností. Ta
informuje o historii soudnictví, útrpného a hrdelního práva v českých zemích. Tato stezka
vede až k hranicím křenovického a slavkovského katastru, kde v minulosti bylo popraviště
slavkovského panství.
Po provedení archeologického průzkumu

dané lokality bylo nalezeno velké množství
kosterních pozůstatků, které zkoumají antropologové i Akademie věd.
„Město Slavkov u Brna proto podpoří tento
záslužný projekt částkou 50 tisíc korun. Našim
cílem je také v dohledné době zpřístupnit cestu
k šibeničnímu vrchu už od radnice na Palackého náměstí. Ze šatlavy uvnitř budovy totiž
vycházeli odsouzení na smrt k popravčímu
vrchu. Novou turistickou trasou tak připomeneme nejen toto kruté období, ale nabídneme
místním obyvatelům i návštěvníkům další
stránku historie města,“ řekl starosta Michal
vs
Boudný.

Co je příjemné, tak že Slavkova se tam dostanete za cca 9 hodin jízdy, před Vídní najedete na
dálnici a jen posledních 50 km vede po místní,
ale kvalitní cestě. Aby byl váš zážitek dokonalý,
můžete pobyt doplnit o návštěvu blízkého Zadaru s jeho unikátními „mořskými varhanami“.
Romantické povahy mohou strávit čas výletem
na Kornati či plavbou po pažském zálivu.
Na severozápadním konci ostrova rostou
v drsných podmínkách mezi kameny staleté olivovníky. Jsou znetvořené větrem a solí, přesto
jsou stále zelené. Kolonii planě rostoucích olivovníků tvoří asi 1500 stromů. Tato lokalita je
zahrnuta pod ochranu mezinárodní organizace
UNESCO jako biosférická rezervace.
Pokud nechcete cestovat autem, JMK a Zadarská župa připravují od roku 2010 pravidelnou leteckou linku Brno–Zadar. Pokud se to
podaří….
Na pozvání města Pagu odjíždí koncem
srpna koncertovat i naše dechovka. Naopak my
pozveme do Slavkova jejich pěveckou skupinu
zvanou Klapa. Jedná se vícehlasý zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů, taktéž uvedený
v seznamu nehmotného dědictví UNESCO.
Marie Jedličková

Město přispěje na nové
auto pro Charitu
Klienti slavkovské Charity se již brzy dočkají nového auta s plošinou. Diecézní charita
Brno (poskytovatel služeb ve Slavkově u Brna)
totiž získala od města dotaci na nákup vozidla
ve výši 100 tisíc korun. Rozpočet pořízení nového auta je přitom 550 tisíc korun. Sociální
pracovnice totiž nyní mají k dispozici šestnáct
let starý vůz, který vyžaduje neúměrné náklady.
„Služby místní Charity jsou pro mnohé starší
a nemocné obyvatele obrovskou pomocí. Proto
město rádo podpoří zlepšení jejich mobility
i mobility samotných sociálních pracovnic,“
vs
uvedla místostarostka Marie Jedličková.

7/2016

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

9

Vernisáž výstavy Mňam • Foto: 4x B. Maleček

Slavkovský zámek opět dýchá umem dětských ručiček
Ve čtvrtek 23. června byla na slavkovském
zámku v režii učitelů ZUŠ Františka France
slavnostně zahájena každoroční výstava výtvarného oboru, tentokrát s názvem „Mňam!“
V historickém sále jsme během vernisáže

ochutnali Gumové medvídky a Lízátko tanečního oboru a spoustu dalších dobrot, ale
také Humoresku v podání paní učitelky Šujanové, Krejčí a pana učitele Maňáska a opravdovou bábovku. Podávání této chuťovky, ještě
před vstupem do výstavních prostor, bylo od
pedagogického sboru prozíravým krokem,
který jistě mnohé zachránil před vylámáním si
zubů na vystavených exponátech, neboť alespoň částečně uspokojil neodolatelnou chuť zakousnout se do něčeho „mňam“ v nabité
expozici.
Ta se nachází v několika místnostech, rozdělených do tematicky laděných sekcí, a tak si
každá věková skupina může najít to své. Děti
jistě zaujme místnost plná sladkých pochutin,
3D dortů a zákusků. Starší ročníky zase ocenily různé druhy kávy. Ale ani pánové nebudou
při návštěvě výstavy ochuzeni. Keramické obložené chlebíčky a papriky jsou prostě neodolatelné. Mimo jiné lze na výstavě vidět
i těstoviny, med, koření a v poslední místnosti
také nádherné ovocné portréty. Zkrátka pastva
pro oči.
Výstava prací žáků potrvá do 28. srpna
2016. Do té doby je možné podívat se na obdivuhodně uspořádané a precizně zpracované
dobroty v nekonečném množství a dozvědět

se, jak se například připravují hadí placky se
shnilým pomerančem nebo slepičí mozek na
hlemýždím slizu a jiné speciality žáků výtvarného oboru ZUŠ Františka France ve Slavkově
M. Tesáčková
u Brna.

Sociální pracovník na obci
Odbor sociálních věcí poskytuje sociální
poradenství zejména se zaměřením na sociální
pomoc osobám, které jsou ohroženy sociálním
vyloučením z důvodu svého zdravotního postižení, rizikového způsobu života, ztráty bydlení či zaměstnání nebo jinou sociální událostí.
Sociální pracovník vykonává pracovní činnost
jak v kanceláři na Městském úřadě, tak v terénu. Práce v terénu je zaměřena na kontakt
s klientem v jeho přirozeném prostředí nebo
doprovod, asistence při jednání s úřady a institucemi.
Kromě sociální práce se zabývá dalšími činnostmi, např. vydáváním parkovacích průkazů
označující vozidlo přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou, distribucí Euroklíčů,
ustanovením zvláštního příjemce důchodu,
zprostředkování sociálních služeb apod. V případě zájmu vás po předchozí domluvě sociální
pracovník navštíví přímo v místě vašeho
bydliště.
Kontakt na sociálního pracovníka pro ORP
Slavkov u Brna:
Ivana Mifková, DiS.
MÚ Slavkov u Brna, Palackého nám. 260
544 121 105, mobil: 734 186 218
ivana.mifkova@meuslavkov.cz

Ad Hoc Team
Foto: archiv ZUŠ

Ohlédnutí za skončeným školním rokem
Chci v tuto chvíli poděkovat členům naší
školní kapely Ad Hoc Team za píli, chuť na
sobě i nadále pracovat a taky za docházku na
zkoušky. Hudebníci pracovali i za situací, kdy
řešili své osobní peripetie na svých školách
(maturita, zkoušky na vysoké škole, řidičák
atd.), a přesto si vždy našli čas na zkoušení
a hudební aktivity. Byli jsme dvakrát také na
muzikálu v Městském divadle v Brně, hráli
jsme na Vánočních trzích ve Vaňkovce a ne-

chyběli ani na Dnech Slavkova. Svými koncerty žáci rozdávali dobrou náladu, optimismus tolik potřebný v dnešní době a sobě
dokazovali, že vložená práce nebyla marná.
Chtěl bych rovněž poděkovat za skvělou podporu vedení naší školy a taky rodičům žáků,
bez nichž bychom mnohé akce nemohli organizačně zvládnout. Přeji všem prosluněné
prázdniny a nový elán do další činnosti.
Antonín Vodička, učitel ZUŠ F. France
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Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204; info@zamek-slavkov.cz

Karibská noc na zámku
Písečná pláž, lehátka, koktejlový
bar i bazén. Nejen to dotvářelo
atmosféru letního plesu na nádvoří
zámku Slavkov - Austerlitz. Karibská noc plná kubánských rytmů se
odehrála v sobotu 9. července.
Osvětlené nádvoří roztancovalo
téměř dvě stě lidí, kteří se mohli
naučit sambu od mistra světa tovs
hoto tance Jakuba Mazůcha.

Karibská noc • Foto: 4x J. Halalová

Noční empírová zahradní slavnost
Tisíce svíček v nočním zámeckém parku.
Kostýmovaný zahradní bál nebo promítání na
vodní stěnu. Nejen to dotvoří atmosféru noční
empírové zahradní slavnosti v zámeckém
parku při zakončení Napoleonských her v sobotu 13. srpna od 19 hodin. Největším kouzlem celé akce bude zapojení samotných
návštěvníků do této podívané. V jeden moment
se totiž noční park ponoří do intimního světla.

„Každý návštěvník obdrží u vstupu do parku
elektrickou svíčku. Návštěvníci se tak budou
sami podílet na dotvoření jedinečné atmosféry,“
přiblížila ředitelka zámku Eva Oubělická.
Součástí večerního programu bude i empírový bál u bazénu ve spodním parteru. Podobně jako při zimním kostýmovaném plese
v Historickém sále se do něj můžou zapojit
i dobově odění návštěvníci.

„V celém parku budou připravena také dobově laděná stanoviště, na nichž se můžou návštěvníci občerstvit, dát si víno nebo shlédnout
ukázky tance, šermu nebo kejklířů. Vyvrcholením budou salvy na počest císaře zakončené
představením Napoleonova empírová fontána
promítaného na vodní stěně a hladině spodního
bazénu,“ přiblížil Ivan Vystrčil ze sdružení
vs
Acaballado.

Soubor Rosénka z Prahy • Foto: L. Jedlička

Soubor z Irska • Foto: L. Jedlička

Tradiční Rosénka, dívčí Irish Dance
a slepičí Kohoutek na folklorním zámeckém nádvoří
V rámci 6. folklorního festivalu v Dambořicích, který se koná vždy v sudý rok, se i letos
v první červencovou neděli představili na nádvoří zámku členové tří folklorních souborů.
Nejprve zahrála cimbálová muzika pražského
souboru Rosénka a jejich tanečníci předvedli tradiční tance z moravsko-slovenského pomezí.
Poté na scénu nastoupila skupina až dvanácti tanečnic irského souboru The Troy O’Herlihy Irish
Dance Group. Rytmický klapot z typického ste-

pování na dřevěném pódiu se nesl široko daleko.
Závěr nedělního folklorního odpoledne patřil
českému souboru Kohoutek z Chrudimi, který
zaujal zejména masopustními tanci včetně nepřehlédnutelné „slepičí“ kompozice. Kaňkou na
příjemném, sluncem zalitém odpoledním programu byly informační nepřesnosti ohledně začátku představení, takže mnozí diváci viděli jen
část tohoto zajímavého představení…
Ladislav Jedlička

Soubor Kohoutek z Chrudimi • Foto: L. Jedlička
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Napoleonské hry představí Marii Luisu, Napoleonovu manželku
Večerní empírová zahradní slavnost, promítání na vodní stěnu, dobový piknik pro všechny
návštěvníky, venkovní bál i svíčkami nasvětlený. Tradiční vojenské ukázky, života v leženích i show na koních. Připomenutí druhé
Napoleonovy manželky Marie Luisy nebo bitevního střetu. Jarmark nebo výstava vína.
Nejen tato lákadla letos nabídnou tradiční Napoleonské hry v zámeckém parku, které se
uskuteční v sobotu 13. srpna. Startují už od
9 h. řemeslným jarmarkem v parku a končí
v nočních hodinách.
„Letos jsme se rozhodli hned pro několik
atraktivních novinek. Naším cílem je do programu ještě více zapojit samotné návštěvníky.
Ti se budou hlavně v noci podílet na světelné
show, kterou vytvoří pomocí elektrických svíček, které budou součástí vstupného. Chceme
také pokračovat v unikátních videoprojekcích.
Tentokrát využijeme pro promítání hladinu
spodního bazénu a vodní stěnu, kterou nám pomůžou vytvořit slavkovští hasiči,“ popsal

Program Napoleonských her
9.00
10.00
11.00

Řemeslný jarmark
Slavnostní zahájení
Marie Luisa – předání císařovny
(živý obraz)
12.00
Zámecký košt vín
13.00
Empírový piknik v parku
14.00
Komentované ukázky výcviku
16.00
Bitevní střet v parku
19.00
Velká empírová slavnost zakončená
projekcí „WATER SCREEN“
Celý den Kostýmované prohlídky v zámku

Akce na zámku v srpnu a září

Loňské Napoleonské hry • Foto: archiv ZS-A

hlavní novinky Ivan Vystrčil ze spolupořádajícího sdružení Acaballado.
Na své si však přijdou návštěvníci i přes
den. Zámek se stane kulisou pro živý obraz císařovny Marie Luisy, v parku se zase uskuteční
francouzský piknik, do kterého se můžou návštěvníci zapojit. Součástí bude opět řemeslný
jarmark s dobovou atmosférou a s ukázkou života šlechty i vojáků. Severní a spodní část
park zase obsadí vojáci. Součástí programu
budou komentované ukázky výcviku i bitevní
střet připomínající ústupné boje po bitvě u Wagramu.
„Jsem ráda, že se nám podařilo tradici Napoleonských her ve Slavkově udržet a nabídnout
návštěvníkům opět něco nového a atraktivního.

Program totoiž každoročně přiláká tisíce lidí.
Přestože jsou Napoleonské hry konané při příležitosti císařových narozenin, vnímáme tuto
akci spíše jako možnost představení tehdejšího
života – z příjemné i negativní stránky zároveň,“
vysvětlila ředitelka pořádajícího Zámku Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická.
Napoleonské hry jsou znovu obnovenou tradicí z období první republiky, kdy si obyvatelé
připomínali události z roku 1805 a Napoleonův
pobyt ve městě. Zámek Slavkov – Austerlitz
a Acaballado® z.s. společně rozvíjejí tradici,
která patří k nejvýznamnějším nejen v regionu,
ale i v celé republice a v letním období dokáže
vs
přitáhnout i zahraniční turisty.

Vstupné:
80 Kč osoba na celý den (včetně večerního
programu)
200 Kč rodinné vstupné na celý den
50 Kč vstup na večerní program
100 Kč rodinné vstupné na noční program
Děti do 130 cm zdarma
Součástí vstupného je i elektrická svíčka pro
noční program.

Druhá šance na objevení zámeckých
krovů bude poslední srpnovou neděli
Poslední srpnovou neděli máte poslední šanci
na objevování tajemství zámeckých krovů. Ty
patří mezi nejcennější doklady barokní stavební
kultury, a to jak svým dochovaným rozsahem,
tak kvalitou původního řemeslného provedení.
Vystavěny byly za doby Maximiliána Oldřicha
z Kounic – od roku 1731.
Komplex zámecké půdy je velký téměř 5000
m2 a před osmi lety byl téměř z poloviny zrenovován. Střešní krytina byla vyměněna kompletně. Postupné rekonstrukce trvala téměř osm
let. Jen na opravu střechy bylo použito pět tisíc
metrů čtverečních krytiny, což je asi šestnáct
kamionů. Sto rolí fólie, sedmadvacet tun mědi

a tři tisíce metrů lešení. Mimořádné prohlídky
krovů a půdy však nabízí ještě mnohem více,
než historické zajímavosti. Jedinečný je i výhled na zámecký park ze střechy barokní památky.
Mimořádné komentované prohlídky krovů
a půdy se uskuteční v neděli 28. srpna v časech:
10.30, 12.00, 13.30 a 15.00 h. Z důvodu velkého zájmu a omezené kapacity je nutná rezervaci místa na tel. 544 227 548. Na prohlídku
doporučujeme pevné boty a sportovní oblečení.
Akce s
Sledujte podrobnosti na www.zamek-slavvs
kov.cz.

Upíři ožívají hlavně v noci

Šípková Růženka
opět na zámku
V historických sálech Zámku Slavkov – Austerlitz se opět odehraje příběh o krásné Šípkové
Růžence. Oblíbenou pohádku v podání zámeckých průvodců můžete zhlédnout a být její součástí v neděli 21. srpna v časech 14, 15 a 16
hodin. Kostýmy dětí jsou vítány! Z důvodu velkého zájmu a omezené kapacity je nutná rezervace předem na pokladně zámku tel. 544
227 548. Pokladna je v provozu každý den od 9
do 17 h. Délka prohlídky je cca jednu hodinu. vs

O tom, že upíři ožívají hlavně v noci, není
pochyb. Přijďte se o tom přesvědčit do podzemí Zámku Slavkov – Austerlitz, kde jsou zabydlení Dracula a ti druzí. Noční prohlídky
s ještě děsivější atmosférou a překvapeními se
uskuteční v pátek 5. a 26. srpna od 19 hod.
„Výstava v podzemí i v běžné návštěvní hodiny vyvolává silné emoce. Rozhodli jsme se
však vyjít vstříc přání některých návštěvníků,
kterým strach jen tak něco nevyvolá a připravili jsme speciální strašidelný program,“
uvedla ředitelka zámku Slavkov – Austerlitz
Eva Oubělická.
Nádvoří zámku se tak ponoří do světel svíček a loučí, atmosféru umocní strašidelná
hudba. Nejděsivější zážitky však čekají návštěvníky v historickém podzemí.
Prohlídky se uskuteční v časech 19, 20 a 21
hod. Z důvodu omezené kapacity doporučujeme rezervaci na telefonním čísle: 544 227
548. Vstupné je 150 Kč za osobu. Akce je
vs
vhodná pro návštěvníky od patnácti let.
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Jak se žilo na šlechtických sídlech… (4.)
Slavkov ve 20. a 21. století
Po smrti Albrechta Kounice
(* 28. 6. 1829, † 24. 1. 1897) došlo
na zámku ve Slavkově hned k několika změnám. Při výstavu rakve
s nebožtíkem se od zapálených
svící vznítily okolní textilie a celý
sál vyhořel. Vzhledem k tomu, že
se rakev nacházela v obrazárně,
dnešním Rubensově sále, došlo ke
zničení nebo poškození značného
množství obrazů z vyhlášené kounicovské sbírky. Po Albrechtově
pohřbu musel být celý prostor sanován. Místnost však nebyla zachována v původní velikosti, ale
došlo k rozdělení na větší prostor
s krbem (dnešní Rubensův sál)
Zámek ve Slavkově u Brna po roce 2010 • Foto: Š. Drápalová
a menší prostor s druhotně postavenými kachlovými kamny. Druhou, podstatslavkovské panství spravoval. Václav byl tedy
nější změnou, byl nový vlastník slavkovského
nucen zavést přísný a velmi úsporný režim,
zámku, kterým se stal hrabě Václav Kounic.
aby se mu rodové hospodářství podařilo udrJUDr. Václav Kounic (* 28. 9. 1848, † 14.
žet. Na zámku ve Slavkově pro své bydlení
10. 1913) je jednou z nejzajímavějších osobvyčlenil pouze čtyři místnosti, které se nacháností svého rodu. Když tento politik a později
zely v jihovýchodní části přízemí. Tyto prorovněž významný mecenáš studentstva, přebístory posléze obýval i se svou druhou
ral po smrti bratra Alberta slavkovské panství,
manželkou Josefínou. Zbylé prostory zámku
bylo jeho hospodářství ve velmi špatném
pak příležitostně pronajímal, aby tak umořil
stavu. Po zrušení roboty a poddanství v čealespoň část dluhů, které na něm vázly.
ských zemích v roce 1848 totiž do šlechticPo Václavově smrti se slavkovského rodokých hospodářství přestaly proudit peněžité
vého majetku ujímá jeho bratr Eugen, který
dávky a práce odváděné poddanými, byla
9. listopadu 1919 umírá. Jím starobylý rod
půda obdělávána jenom s obtížemi. Tento fiKouniců vymírá po meči.
nanční propad se Albrechtovi nepodařilo eliPo dlouhých sporech se kounicovského děminovat ani za téměř celé půlstoletí, po které
dictví ujímá Josef Pálffy. V tomto období byl

Kostýmované prohlídky • Foto: archiv Per Vobis

A jak se žije na zámku ve 21. století?

a budou odměněni za své znalosti. Věříme, že
se nám opět podaří pobavit jak velké, tak i ty
malé a doufáme, že si odnesou pěkné zážitky
a vzpomínku na naše vystoupení ve Slavkově.
Prohlídky se uskuteční v sobotu 13. srpna
v 10.30 a 11.30 hod. dopoledne a 13.30,
14.30 a 15.30 hod. odpoledne. Vstupenky lze
objednat na pokladně zámku: 544 227 548.
Těšíme se na Vaši návštěvu

Zámek je z větší části opraven a je využíván
ke kulturním a společenským akcím. Nabízí
expozice věnované významnému rodu Kouniců, představuje, jak se bydlelo v různých obdobích, rovněž tajemné podzemí je zajímavé
pro malé i velké návštěvníky. Vše doplňují
dlouhodobé i krátkodobé výstavy věnované
napoleonskému období, či zaměřené na různé
oblasti lidských dovedností.
Mnohé zajímavosti můžete spatřit ve slavkovském zámku na výstavě „Slavkov – 600
let znakového privilegia“ od 24. 3. do 25. 9.
2016.

členové Per Vobis

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Kostýmované prohlídky
Stalo se již tradicí, že součástí Napoleonských dnů bývají Kostýmované prohlídky
spolku Per Vobis.
I v letošním roce se mohou návštěvníci
během prohlídek krásných zámeckých interiérů,
potkat s různými osobnostmi, které jsou spjaty
s historií zámku rodu Kouniců. Zábavnou formou budou seznámeni s různými historickými
událostmi a děti pomocí kvízu zjistí, kolik si zapamatovali zajímavostí z výkladu průvodkyně

ze slavkovského zámku, až na
drobné výjimky, odvezen všechen
nábytek, který nebyl součástí fideikomisu, tzn. nedělitelného majetku,
jehož součástí v této době byla
pouze obrazárna, knihovna a nemovitosti. V průběhu 30. let 20. století
mělo díky dluhům dojít 2x k dražbě
kounicovských statků. Až do II. světové války se však žádná dražba neuskutečnila. V roce 1931 zámek
hostil prakticky největší akci první
poloviny 20. století. Tehdy se uskutečnila Napoleonská výstava, která
započala 28. června 1931. Navštívilo
ji 71 095 zájemců z Československa
a ze zahraničí. Tato výstava byla
umístěna ve 12 sálech a představila
jednu z nejznámějších událostí, nazývanou „bitvou tří císařů“, která se odehrála
2. prosince 1805 na nedalekém prateckém návrší. V letech 1933 a 1935 na tuto akci navázaly Napoleonské hry – monumentální
představení, které se odehrávalo v zámeckém
parku a množství návštěvníků barvitě přiblížilo událost z prosince 1805.
Na přechodnou dobu byl zámek obýván
rovněž vojenskými posádkami – v roce 1938
československou armádou, o rok později pak
německou armádou. V roce 1945 byl na základě Benešových dekretů zámek zestátněn.
Po krátké nucené správě přechází pod Památkovou správu v Brně, která jej postupně rekonstruuje a snaží se mu alespoň částečně vrátit
podobu významného šlechtického sídla. Z počátku však zámek nesloužil pouze ke kulturnímu využití. Druhé poschodí bylo využíváno
jako internát učňů výrobního družstva Destila.
Pravděpodobně v této době došlo k přemalování iluzivních maleb, které plošně pokrývaly
stěny jednotlivých sálů. Do dnešní doby se
rovněž dochovalo torzo schodiště, které
spadlo poté, co po něm hromadně vyběhlo několik učňů. K dalším provozům, které zde
byly umístěny, patří například v přízemí Technické ústředí knihoven či tiskárna v suterénu.
Zatímco památkový ústav postupně opravoval jednotlivé prostory a instaloval nové expozice s kounicovskou tematikou, probíhala
jednání týkající se možnosti využití zámku
rovněž pro muzeum, které do této doby nemělo stálé umístění. V roce 1949 byly pro muzeum uvolněny tři místnosti v přízemí zámku,
později pak celé druhé patro. Od roku 1987
celý zámek přešel pod správu tehdejšího Historického muzea.
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Letní filmový festival

Letní kino • Foto: archiv ZS-A

Letní filmový festival
posedmé oživí park
Ani letos vás neochudíme o prázdninovou
atmosféru v letním kině v prostředí zámeckého
parku. Kino Jas se první srpnový týden již po
sedmé „přemístí“ do venkovního prostředí,
aby promítlo sedm filmů.
Vstupenky si nemusíte kupovat dopředu, sezení je jako vždy individuální. Každý večer se
také můžete těšit na občerstvení s ochutnávkou
slavkovského piva. 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
nebo průtrž mračen. V případě velmi jasného
počasí může být začátek představení o cca 15
minut opožděn. Vstupné je na všechna předvs
stavení je 50 Kč.

Koncert Lucie Bílé se blíží
Mnohonásobná držitelka
Českého slavíka Lucie Bílá
vystoupí 3. září od 20 h. na
nádvoří Zámku Slavkov –
Austerlitz. Galakoncert s kapelou pod širým nebem se tak
stane jedním z hlavních lákadel města. Předprodej vstupenek v hodnotě 490 až 1090 korun je zajištěn
v síti Ticketportal.cz nebo v Informačním cenvs
tru na Palackého náměstí.
Galakoncert Lucie Bílé
3. září 2016, nádvoří Zámku Slavkov – Austerlitz

Program kina Jas – srpen
17. srpna, středa, 20.00 hod.

AMERICAN ULTRA
Mike, hulič trávy s nezájmem o cokoli, co se v jeho okolí děje, žije v malém městečku se svojí přítelkyní Phoebe. Jeho jedinou náplní dne je práce v marketu
a obstarání kvalitního „matroše“. Nikdy by ho asi nenapadlo, že by mohl řešit mnohem závažnější věci, až do jedné noci, kdy se u jeho auta objeví neznámí lidé...
Mike záhy zjišťuje, že je spícím agentem, bohužel ale obětním. Všichni mu jdou po krku a Mikovi nezbývá nic jiného než bojovat. Výcvik si naštěstí ještě podvědomě
pamatuje, horší to ale je s jeho hlavou... Režie: N. Nourizadeh Hrají: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Connie Britton, Topher Grace. Žánr: Akční / Komedie
96 minut. Přístupný od 15 let. Vstupné: 70 Kč
20. srpna, sobota, 20.00 hod.

LÍDA BAAROVÁ
Životopisný film české herečky Lídi Baarové, která ve své době dokázala okouzlit davy fanoušků. Díky svojí slávě dokázala okouzlit nejen hereckého idola Gustava
Fröhlicha, ale i nejmocnější muže v nacistickém Německu včetně Adolfa Hitlera či Goebbelse. Film ukazuje její cestu ke slávě, ale i následný pád do zapomnění.
Režie: Filip Renč. Hrají: Táňa Pauhofová, Karl Markovics, Gedeon Burkhard, Zdenka Procházková, Simona Stašová. Žánr: Životopisný / Drama / Romantický
106 minut. Přístupný od 12 let. Vstupné: 80 Kč
21. srpna, neděle, 20.00 hod.

ČARODĚJNICE
V polovině sedmnáctého století měli lidé blíž k přírodě, blíž k Bohu, blíž k iracionálním jevům, které dnes považujeme už jen za pohádky. Rodina farmáře Williama,
která v té době žila v bezpečí jedné z osad v Nové Anglii, se po vážném střetu se sousedy rozhodla kolonii opustit a vydala se dobývat americkou divočinu. Usadili
v zemi nikoho, poblíž temného lesa, o němž by leckterá citlivá povaha řekla, že působí zlověstně. Neblahé tušení členů farmářovy rodiny umocňuje i řada obtížně
vysvětlitelných událostí, které jejich nový život provázejí, zašlou úrodou počínaje a podivným chováním domácího zvířectva konče. Vrcholem série katastrof je
pak zmizení nejmladšího syna. Režie: Robert Eggers, Hrají: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw. Žánr: Horor / Mysteriózní.
92 minut. Přístupný od 15 let. Vstupné: 70 Kč
24. srpna, středa, 20.00 hod.

BOJ
Vojenský důstojník Claus je se svou jednotkou na zahraniční misi, zatímco jeho žena Maria se doma snaží vypořádat s každodenními starostmi a péčí o tři děti.
Clausova jednotka se dostane pod těžkou palbu a Claus je v krizové situaci donucen učinit rozhodnutí, které vyústí v odvolání z mise a obvinění z válečného
zločinu. Soudní dohra však zdaleka není tak tíživá jako morální dilema. Film si hned po premiérovém uvedení na festivalu v Benátkách vysloužil mimořádné ovace
korunované nominací na Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Režie: T. Lindholm. Hrají: P. Asbæk, D. Salim, T. Novotny, A. Høgh Andersen. Žánr: Drama / Válečný
115 minut. Mládeži přístupný od 12 let. Vstupné 70 Kč
27. srpna, sobota, 20.00 hod.

DEADPOOL

Výstava psů welsh corgi
V sobotu 6. srpna se v areálu zámeckého
parku bude konat samostatná mezinárodní klubová výstava psů plemena welsh corgi. Pořadatelem je Welsh corgi a Kelpie klub CZ. Letos
se představí téměř sto vystavovatelů, pět z nich
přijede z Anglie.
Slavnostní zahájení výstavy bude v 9 hodin
před schodištěm hlavního vchodu do zámku.
Vstup na výstavu je volný. Akce bude končit
přibližnš v 17 hodin.
Welsch corgi je velmi staré plemeno pocházející z Anglie. Je to velmi malý, ale dobrý pasvs
tevecký pes.

Než se stal Deadpoolem, byl Wadem Wilsonem bývalým členem speciálních jednotek. Když mu lékaři diagnostikovali pokročilé stadium rakoviny, podrobil se
experimentální léčbě v rámci programu Weapon X. Díky tomu se Wade zbavil rakoviny, ale také jako bonus získal schopnost rychlého samouzdravování. Bohužel
však z tohoto pokusu vyšel trvale znetvořený. I proto celkem bez většího odporu přijal okostýmované alter ego jménem Deadpool. Režie: Tim Miller. Hrají: Ryan
Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller. Žánr: Akční / Komedie / Sci-Fi
108 minut. Mládeži přístupný od 15 let. Vstupné 80 Kč
28. srpna, neděle, 16.30 hod.

KUNG FU PANDA 3
Do šířky urostlý panda Po se vrací! A vše začne tím, že se znenadání objeví jeho ztracený biologický otec, společně pak odcestují do tajného pandího ráje, kde
se setkají s dalšími pandími členy široké a černobílé rodiny. Ale pak Kai, padouch s nadpřirozenými schopnostmi, proletí Čínou jako vichřice a začne porážet
všechny mistry kung-fu. Po musí udělat nemožné: naučit vesnici plnou legraci milujících, těžkopádných bratří umění kung-fu, aby se z nich stalo neohrožené
společenství Kung Fu Pand! Režie: Jennifer Yuh, Alessandro Carloni. Žánr: Animovaný / Komedie / Rodinný
94 minut. Mládeži přístupný. Vstupné 65 Kč
31. srpna, středa, 20.00 hod.

KOMORNÁ
Šlechtična Hideko žije v ústraní na venkovském panství se svým strýcem a poručníkem. Chlípný strýc vychovává Hideko přísnou rukou a čeká, až dospěje, aby
si ji mohl vzít a zmocnit se jejího bohatství. V domě se však objevuje podvodník, který zosnuje příchod mladé komorné Sukhui, ve skutečnosti chudé kapsářky,
která mu má pomoci nebohou Hideko svést. Dobře promyšlený plán ale začíná hatit vášeň, která mezi dvěma dívkami zahoří. Brzy navíc přestává být jasné,
kdo koho ve skutečnosti podvádí. Příběh je dynamický thriller plný zvratů prodchnutý podmanivou erotickou atmosférou. Režie: Chan-wook Park. Hrají: Tae-ri
Kim, Min-hee Kim, Jeong-woo Ha, Jin-woong Jo. Žánr: Drama / Historický / Thriller
145 minut. Přístupný od 15 let. Vstupné 75 Kč
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Základní škola Tyršova
Základní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz
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Dopravní hřiště

Vítězové • Foto: archiv školy

Atletické závody • Foto: archiv školy

V atletickém soupeření zvítězila ZŠ Tyršova
Každoročně se na závěr školního roku utkávají vybraní sportovci obou slavkovských základních škol v soutěži O pohár starosty města.
Forma tohoto zápolení se v průběhu let různě
měnila. V letošním roce byla tato soutěž zorganizována jako atletická olympiáda žáků 1.–5.
ročníku. Vyučující obou škol nominovali vždy
dva reprezentanty z daného ročníku na každou
disciplínu. Závodilo se v běhu na 50 m, 150 m,
300 m, skoku dalekém, hodu raketkou a štafetovém běhu. Soutěž byla rozdělena do dvou
částí. Nejdříve se utkali reprezentanti 1.–3. ročníku a po nich přišli na řadu čtvrťáci a páťáci.
K vidění byla celá řada velmi kvalitních výkonů, o které se postarali především členové od-

dílu Atletika Slavkov u Brna, kteří navštěvují
jak ZŠ Komenského, tak ZŠ Tyršova. Některým
z nich se podařilo zvítězit i ve dvou disciplínách. Byli to Ondřej Slezák a Matěj Poláček (1.
ročník), Šimon Přerovský a Magdalena Hornová (3. ročník) a Adéla Červinková (5. ročník),
všichni ze ZŠ Tyršova. V bouřlivé sportovní
atmosféře si celkové vítězství a putovní pohár
starosty města Slavkova u Brna vybojovala ZŠ
Tyršova, která porazila ZŠ Komenského celkovým skóre 26,5:15,5 bodu. Uznání zaslouží
všichni účastníci závodu vzorně reprezentující
své školy. Poděkování za bezproblémový průběh patří všem pedagogickým pracovníkům,
zv
kteří se na organizování akce podíleli.

Projekt Rovná záda
Tento pojem je už sedmým rokem spojen se
Základní školou Tyršova ve Slavkově u Brna.
Propracovaný systém dlouhodobého školního
projektu velmi dobře pokračuje. Je zaměřen
především na skupinu dětí na prvním stupni
školy, ale v rámci hodin tělesné výchovy jsou
ke správnému držení těla vedeni i starší žáci.
Výsledky kineziologického rozboru ukazují,
jak se během tělesného vývoje, především
během růstu, výsledky mění. Důležité je, že
jsou tak včas podchyceny případné odchylky

v držení těla. Správně vedeným cvičením je
možné zabránit zhoršování stavu hlavně v případech počínajících kyfoskoliotických křivek.
V rámci nepovinného předmětu Zdravotní tělesná výchova jsou u dětí herní a zábavnou fyzickou aktivitou postupně odstraňovány
nejčastější nedostatky v držení těla – ochablá
břišní stěna, zkrácené prsní svaly, ochablé mezilopatkové svaly. Školní projekt pokračuje
dále i v příštím školním roce.
Hana Charvátová

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

www.zskomslavkov.cz

Ve čtvrtek 16. 6. se žáci 4. ročníku vypravili
do Vyškova na další výuku dopravních pravidel.
Po teoretické přípravě, kde si připomněli nejdůležitější pravidla pro cyklisty, zásady nutné pro
bezpečné projíždění křižovatkou a dopravní
značky, následoval test. Téměř všechny děti
v něm uspěly a získaly tak průkaz cyklisty.
V druhé části výuky si mohly svoje znalosti
ověřit přímo v provozu světelné křižovatky. Příjemným zpestřením celého dopoledne byla
jízda zručnosti, která se také obešla bez karambolů. Teď si jen přejeme, aby se stejně jistě pohp
hybovaly děti i ve skutečném provozu.

Finálový turnaj ve vybíjené
Družstvo hráčů ve vybíjené si vybojovalo
postup do finále, které se konalo ve Ždánicích.
Organizace soutěže, celý průběh turnaje, doprava, počasí i výkon našich dětí byly bez
vady. Ze základní skupiny postoupily z druhého místa do souboje o třetí místo a také ho
uhájily. Domů si mimo mnoha cen odvezly
i diplomy a pohár turnaje. Děkujeme za dobrou
reprezentaci školy a k umístění blahopřejeme
těmto hráčům: Karolíně Hornové, kapitánovi
týmu Radimu Hořínkovi , Julii Kachlířové,
Anně Gachové, Markétě Moudré, Janu Menšíkovi, Filipu Charvátovi, Luboši Šinkyříkovi,
Janu Fialovi, Bětce Suchomelové, Šimonovi
hp
Přerovskému a Tereze Schwecové.

Poslední školní dny deváťáků
V Základní škole Tyršova ve Slavkově u Brna
se už tradičně v posledním týdnu povinné školní
docházky žáci devátých ročníků neučí. Místo
sezení v lavicích totiž sportují. Jsou to pro ně
velmi příjemně strávené chvíle. Na golfovém
hřišti si vyzkouší základní techniku herních
prvků, na koupališti si zahrají plážový volejbal
a změří své výkony v plavání. Při turistické vycházce si popovídají, zasmějí se a v cíli je čeká
opékání špekáčků. Letos nám přálo i počasí,
takže deváťáci z Tyršovky budou mít určitě na
Hana Charvátová
co vzpomínat.

Poděkování

Dramatický kroužek • Foto: 2x archiv školy

Dramatický kroužek ZŠ Komenského
Dobrý pocit, hodně práce, ale s velkým nadšením a plným nasazením měli v tomto školním roce členové dramatického kroužku ZŠ
Komenského. Nejdříve měli na starosti pasování čtenářů, žáčků druhých tříd. Jen co království knihy splnilo své úkoly, byl tu Mikuláš
a jeho hodnocení dětí na prvním stupni.
Mezi tím pilně chystali na květen pohádku
Jak se pečou čarodějnice. Pekli zdařile v devíti
představeních, ale jen uklidili školní jeviště po

příběhu pro všechny věkové kategorie, pustili
se do další, dost náročné práce.
V půlhodinovém představení – Jedna hodina
dějepisu nestačí, ukázali svým spolužákům ve
škole v pátek 3. června na projektovém dni
a ještě v sobotu ve třech představeních na
zámku, jak to bylo se slavnou listinou a Václavem IV. Pěkně si to užili a ještě se také hodně
dověděli. Patří jim velké poděkování za pěk/kč/
nou práci.

Za vzornou a příkladnou spolupráci spojenou s výukou tělesné výchovy na Základní
škole Tyršova ve Slavkově u Brna patří velké
poděkování Městské policii ve Slavkově
u Brna. Pan Petr Smejsík velmi svědomitě přistupuje k vedení lekcí sebeobrany pro dívky
devátých ročníků. Další poděkování patří společnosti B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o.
Především díky paní Renatě Zrotálové pokračuje výborně spolupráce s rehabilitačním pracovištěm ve Slavkově u Brna v rámci školního
projektu Rovná záda. Poslední poděkování
patří společnosti Austerlitz Golf Resort, která
umožňuje žákům osvojit si dovednosti golfu
pod vedením sympatického trenéra Honzy Jakoubka. Se všemi uvedenými je dohodnuta
spolupráce i pro příští školní rok. Žáci se mají
na co těšit, protože navázaná spolupráce zpestřuje a obohacuje hodiny tělesné výchovy.
A hlavně děti poznají další způsoby a možnosti
pohybové aktivity, která je pro ně v dnešní
Hana Charvátová
době velmi důležitá.
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, info@iss-slavkov.eu

Cestujeme a poznáváme
Dne 13. a 14. června jsme se zúčastnili odborné exkurze, která proběhla v Kutná Hoře
a mohli jsme poznat různé památky a nadýchat
atmosféru historického města. Naše první zastavení proběhlo v kostele Nanebevzetí Panny
Marie a svatého Jana Křtitele, kde jsme se od
milé paní průvodkyně dozvěděli mnoho podstatných a zajímavých informací.
Následně jsme se vydali do kostnice, kde
nás všechny upoutalo několik pyramid a dalších předmětů z lebek, a chrámu sv. Barbory.
I druhý den jsme pokračovali v prohlídce
města. Měli jsme možnost nahlédnout do mučírny, mincovny, kde jsme se mohli vžít do
kůže horníků, kteří pracovali v dolech a odváděli opravdu těžkou práci. Zhlédli jsme celý
proces vyrábění mincí, na kterých se v té době
podílely i děti. Všem žákům se exkurze velmi
líbila a rozšířili jsme si znalosti, které určitě
využijeme v maturitním ročníku.

Maturanti • Foto: archiv školy

K. Hančová, obor HT

Tři roky uplynuly jako voda

Soutěž Junior jogging • Foto: archiv školy

Slavnostní předání výučních listů absolventkám a absolventům Integrované střední školy
Slavkov u Brna oborů kuchař-číšník a automechanik proběhlo v nádherných prostorách slavkovského zámku. Tohoto důležitého okamžiku
v životě našich žáků se zúčastnil náměstek
hejtmana S. Juránek, zástupce Jihomoravského
kraje, starosta M. Boudný a tajemník B. Fiala,
oba zastupující naše město, členové školské

rady při 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! V naší škole a našem městě na brzkou
shledanou.
Kulhánková Vlad., ISŠ

Junior jogging
Ve čtvrtek 16. června se žáci 2. ročníku oboru
hotelnictví zúčastnili soutěže Junior jogging,
která se konala v kongresovém centru Pasáž
v Třebíči. Soutěže se zúčastnilo šest družstev
z různých škol. Každé družstvu tvořili tři žáci,
kteří měli za úkol zdolat překážkovou dráhu
s číšnickým platem, na kterém byly položeny
kelímky s vínem. I když jsme ve vítězství nedoufali, skončili jsme na 3. místě. V soutěži jednotlivců se na 2. pozici umístil Lukáš Hošek ze
sedmi účastníků. Soutěž jsme propojili s procházkou židovské čtvrti v Třebíči. Domů jsme
se vraceli unavení, ale plní zážitků a nových
Baráková K., obor hotelnictví
zkušeností.

Návštěva Technického muzea • Foto: archiv školy

Žáci v Rostěnicích • Foto: archiv školy

Výuka v praxi? U nás ano!
Ve dne 7. a 8. června se podíleli žáci oboru
hotelnictví a kuchař-číšník se svými vyučujícími
na organizaci gastronomické části 5. polního dne
v Rostěnicích pořádané firmou Bednár. Všichni
zvládli tuto náročnou akci na jedničku a žáci získali cenné zkušenosti do profesního života. Mimochodem druhý den byl určen veřejnosti – akci
navštívilo 1500 návštěvníků od nás i ze zahraničí. Velké díky všem, kteří se na akci podíleli!
Kulhánková Vlad., ISŠ

Den v Technickém muzeu
Ve středu 22. června navštívili žáci 1.A AU
se svojí třídní učitelkou Mgr. Evou Zemánkovou Technické muzeum v Brně.
Na jednom místě jsme nalezli neuvěřitelné
množství exponátů od vodních turbín, leteckých motorů, vrtulníku, psacích strojů, telefonů, počítačů, zbraní, motorek, aut až po
největší sbírku modelů vozidel v měřítku 1:18,
která je zapsaná v České knize rekordů.
I v muzeu se uplatnilo, že „kdo si hraje – nezlobí.“ V herně muzea jsme měli stanovený čas
45 minut, který se nám zdál příliš dlouhý na

prohlídku celého muzea, natož jednoho oddělení. Nakonec jsme zjistili, že hodina v tomto
oddělení nestačí a mnozí z nás se po společné
prohlídce všech expozic do herny znovu vrátili.
Společné foto před budovou, náročné zakoupení jízdenek u automatu, krátká procházka
historickým centrem Brna a „pokec“ u limonády v horkém letním dni přispěly k příjemným okamžikům naší školní docházky,
navzájem se lepšímu poznání i k utužení
vztahů v třídním kolektivu.
P. Maxián, T. Formánek, ISŠ

Venkovní letní

GRILOVÁNÍ
na terase Golf Hotelu Austerlitz
12.–14. srpna 2016

Na Golfovém hřišti 1510
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 221 588
e-mail: info@hotelausterlitz.cz
www.hotelausterlitz.cz

Výborná masa, ryby a zelenina přímo z grilu, k tomu
dobrá moravská a španělská vína… prostě prázdninová
pohoda. Přijďte si ji užít také a včas si rezervujte místa na
tel.: 777 026 923 pan Jiří Zukal.

Příjem inzerce do Slavkovského zpravodaje
info@bmtypo.cz
544 220 661 • 605 742 853
Uzávěrka pro inzerci: pátek 19. srpna do 16 hodin

www.bmtypo.cz

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

Rozměr
38x14 mm
47x18 mm
59x23 mm

www.papouscizoo.cz

Cena
395 Kč
470 Kč
540 Kč

(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

Autoservis
Josef Novoměstský
Servis a opravy vozidel všech značek
• Diagnostika motor. vozidel
• Výměna motorového oleje
• Příprava na STK
• Pneuservis a uskladnění pneu

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

• Servis a údržba klimatizace
• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie

Bučovická 1677, Slavkov u Brna
Tel.: 736 670 567, 515 537 337
E-mail: servis@automotoslavkov.cz

www.automotoslavkov.cz

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

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

O R G A N I S M U

PRODEJ

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

Kosmetika

ZÁMEČNICKÁ DÍLNA

Možnost
vyzkoušení

se sídlem ve Slavkově u Brna hledá
k okamžitému nástupu pracovníky těchto profesí:

zámečník-svářeč
dělník do výroby

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

Kontakt: kt_kovo@seznam.cz, tel. 605 555 322
Milan Májek a syn

pálenice s tradicí
pouÏívající klasickou technologii
oznamuje zahájení sezony 2016/2017
Prodejní doba:

Příjem přihlášek od července – Po a St 8 –17 h
Tel.: 544 221 168, 723 744 625
E-mail: lihovarcervinka@seznam.cz
Ovocný lihovar Červinka, Bučovická 181, Slavkov u Brna

po, st 7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
sobota 8–11 h.

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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Ministr financí A. Babiš • Foto: archiv firmy Liko-S

Návštěva Andreje Babiše ve firmě LIKO-S
Inovace, špičkové technologie, ale také rodinné
podnikání a péče o krajinu. Všechny tyto stránky se
prolínají v podnikání firmy LIKO-S ze Slavkova
u Brna a proto si ji vybral k návštěvě Andrej Babiš
při své cestě Jihomoravským krajem v úterý 21.
června.
Jednání zástupců společnosti LIKO-S s ministrem financí předcházela prohlídka firmy, ukázka
nových produktů a vývojového centra LIKO-Noe –
experimentální budovy šetrné k životnímu prostředí.
Rodinná firma LIKO-S se v posledních letech specializuje na inovativní produkty pro tvorbu kancelářských interiérů, přesnou kovovýrobu a nemalou

snahu věnuje novému a šetrnému přístupu k výstavbě kancelářských a průmyslových budov.
Přesně na tyto okruhy byla zaměřena prezentace
slavkovské společnosti.
Samotná schůzka s managementem firmy pak
byla věnována celé řadě témat od daňové zátěže,
přes podporu rodinného podnikání, až po zhodnocení aktuální situace ve stavebnictví, zejména
na poli tzv. šetrných budov. Na závěr setkání dostal Andrej Babiš dvě inspirativní knihy, jejichž
vydání LIKO-S podpořil - ArchSPACE\Office
a Rodinná firma.
David Šmída

Pamětní deska pro pilota
Památce pilota nadporučíka Miroslava Peši je věnována pamětní deska, kterou v sobotu 9. července
odhalili společně rodinní příslušníci a zástupci
Svazu letců Brno na kopci mezi Slavkovem u Brna
a Velešovicemi.
Stalo se tak na místě letecké nehody vojenského
stroje před 58 lety (vojenská stíhačka MiG 15, havárie 16. 6. 1958), při níž se pilot pokusil o katapultáž, která ale vzhledem k malé výšce nebyla
úspěšná.
Za město Slavkov u Brna, kterému patří poděkování za pomoc při celkové realizaci, se setkání
zúčastnil místostarosta Mgr. Petr Kostík.
Stanislav Stejskal
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Chovatelské okénko
Měsíc červen je z celého školního roku nejlepší. Nejen, že se blíží prázdniny, ale také
mají na začátku měsíce všechny děti svůj svátek. V našem chovatelském areálu jsme uspořádali 5. června Dětský den. Připraveny byly
soutěže, malování na obličej, expozice zvířat
a další. Z vystavených zvířat si děti pohladily
u králíků rexe saténového, který má hebounkou srst, ale pro začínající chovatele je to
náročné plemeno, dále pak českého luštiče,
z holubů modrého pštrosa, který má na našem
okrese široké zastoupení chovatelů a je populární. Nechyběla slepička s kohoutem vyandotek stříbřitých černě lemovavých svým
vzrůstem jsou větší, proto je na běžném dvorku
jen tak neuvidíme. Mezi děti se přišel podívat
i klaun, který děti pobavil a trochu i rozesmál.
Děti si zasoutěžily a po sladké odměně a občerstvení odcházeli spokojeně domů.
Tak, milé děti, přejeme vám pěkný zbytek
prázdnin a za rok se na vás opět těšíme. V.A.

7/2016
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Vzpomínka
Už ruku Ti nemůžeme podat, jen kytičku na hrob dát.
Dne 4. července 2016 by se dožil 70 let náš kamarád

Mgr. BOHUMIL SLANINA
Vzpomínají Mirka a Aleš.
Vzpomínka
Nikdo mne nemusí slzami ctít, a vzpomínat.
Když o mně hovoříte a myslíte na mne, žiji přece dál…
Dne 12. července 2016 by se dožil 85 let pan

ZDENĚK ANDRLA
ze Slavkova u Brna
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná syn Eduard s rodinou.
Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil…
Dne 16. července 2016 uplynuly dva roky od smrti pana

Ing. JIŘÍHO PUNČOCHÁŘE
S láskou vzpomíná celá rodina.

Akce v srpnu

Vzpomínka

• 6. 8. – Den otevřených dveří v Korálkách
– zápis dětí do sdružené školičky, nabídka
volnočasových kroužků
• 13.–20. 8. – Pobytový tábor u Přemilova –
pro děti 6–15 let
• 19. 5.–31. 7. – výstava „Co se děje v trávě“
s možností programu pro děti i dospělé – zámecké kazematy.
Dagmar Živníčková a Hedvika Nováková

Poděkování manželům Zrebným
Divadelní spolek Slavkov u Brna chce touto
cestou poděkovat manželům Ing Janě Zrebné
a Ing. Jaroslavovi Zrebnému a jejich firmě
Stavby a projekty za dlouholetou nezištnou
pomoc našemu spolku.
Děkují divadelníci z DSSB

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 17. července 2016 uplynulo šest smutných let,
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.
Vzpomínka
Čas plyne, bolest v srdci zůstává…
Dne 17. července 2016 uplynul 6. 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…

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
Nabízím
prostory k podnikání
2

67 m v přízemí
u náměstí ve Slavkově u Brna.

Dne 20. července 2016 uplynul rok, kdy nás navždy opustil pan

LUBOMÍR MAZAL
S láskou a úctou vzpomínají
manželka Jarmila, dcera Olga a vnuk David.
Vzpomínka
Že čas rány hojí je jen zdání, nám stále zůstává jen bolest a vzpomínání.
Dne 26. července 2016 by se dožila 83 let naše milá maminka
a babička, paní

AUGUSTINA ANDRLOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná syn Eduard s rodinou.

Vhodné k provozování prodejny, kanceláře, služby, vzorkovna…

Tel. 737 867 922
Archiv starších vydání Slavkovského
zpravodaje i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

Vzpomínka
Dne 29. července 2016 uplynuly 4 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.
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Opustili nás

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 2016 by se dožila 67 let naše maminka, paní

Miroslav Minařík (1938)
Jiřina Slaninová (1929)
Václav Kubíček (1932)
Oldřich Hanák (1994)

26. 6.
2. 7.
7. 7.
10. 7.

NAĎA ANDRLOVÁ
S láskou a úctou stále vzpomínají synové Roman a Petr.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 30. července 2016 vzpomínáme 45 roků, co nás opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

MARIE URBANCOVÁ
S láskou v srdci vzpomínají dcera Anna, Ludmila, Marie,
syn Jan a Bronislav s rodinami.
Vzpomínka
Buď sbohem drahá maminko a babičko, odešlas nám v dále,
však budeme Tě míti ve vzpomínkách dále.

Dne 1. srpna 2016 vzpomeneme 1. výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka a babička, paní

M A R I E V R Á N OVÁ
S láskou stále vzpomíná syn Břetislav s manželkou, vnučky Miloslava,
Michaela a pravnučka Natálka.
Vzpomínka
Dne 4. srpna 2016 uplynuly dva roky, co nás opustila naše maminka,
manželka a babička, paní

LIBUŠKA NOVOTNÁ
Děkuji všem, kdo jste ji znali, za tichou vzpomínku.
Manžel Milan s rodinou.
Vzpomínka
Dne 14. srpna 2016 by oslavil své 85. narozeniny
náš nezapomenutelný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VRATISLAV MALÝ
Zároveň si 22. srpna 2016 připomeneme 2. výročí jeho úmrtí.
Stále na něj s láskou vzpomínáme…
Za celou rodinu manželka Libuše a děti Vladimíra a Vratislav.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
v Brněnské ulici 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

Triatlon pro každého
Sdružení Austerlitz Adventure opět pořádá
v poslední srpnovou sobotu, tj. 27. srpna na
koupališti ve Slavkově u Brna veřejný závod
v triatlonu – tedy spojení tří disciplín: plavání, horské kolo a běh. Rádi přivítáme
všechny malé i velké závodníky, kteří si chtějí
tento krásný sport vyzkoušet, zasoutěžit si
s kamarády a překonat sami sebe.
Dopoledne se uskuteční závod mladších
a starších žáků, prezentace začíná v 8 hod,
starty od 10 hod. Mladší žáci soutěží ve vzdálenostech: plavání 40 m, horské kolo 2 km,
běh 400 m, starší žáci absolvují: plavání 80
m, horské kolo 4 km, běh 1 km.
Odpoledne se na tratě 400 m plavání, 18 km
horské kolo a 4 km běhu vydají dospělí. Prezentace začíná ve 12 hod, starty od 14 hod.

Přihlášení je možné přes webové stránky
www.austerlitz-adventure.cz nebo na místě.
Propozice a více informací najdete tamtéž.
Přijďte si zazávodit s celou rodinou do
krásného prostředí slavkovského koupaliště,
golfového hřiště a obory ve městě, kde se
český triatlon „narodil“. Závod se koná za
každého počasí. Těšíme se na vás…
Austerlitz Adventure

INZERCE
POSTARÁM se o chod domácnosti (úklid, vaření, praní atd.) a o Vaše blízké. Vyučená zdravotní sestra s praktickými zkušenostmi
v pečovatelských službách pro nemohoucí
a seniory 170 Kč/h www.PecovatelkaVera.cz.
Tel. 728 209 872.
ZAVEDENÁ truhlářská firma
ACER WOODWAY z Brna se
zaměřením na komplexní
vybavování interiérů především dýhovaným nábytkem hledá zaměstnance na pozici truhláře pro výrobu
a montáž. Nabízíme zajímavě ohodnocenou tvůrčí práci na originálních realizacích interiérů. V případě zájmu volejte na
603 178 498 nebo pište na
info@acerww.cz
PROVÁDÍM opravy oděvů a jiné šití. V případě zájmu volejte 607 503 466.
PRODÁM dům v Křižanovicích 3+1, s dvorkem a pergolou. RK Nevolat! Tel: 604 222 628
PRODÁM sad 630 m2 Slavkov – vinohrady.
Zahradní chatka, přípojka 240/380 v, podzemní nádrž 5 m3, zaploceno, dobrá dostupnost. Tel. 603 781 216.
KOUPÍM byt 2–3+1 ve Slavkově u Brna.
Tel. 792 284 071.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
HODINOVÝ MANŽEL Nemáte šikovného
manžela nebo ochotného souseda? Proto
jsem tu pro Vás já. Všechny drobné práce
ihned a dle domluvy. Kdykoliv volejte 607
508 703.
SEZNÁMENÍ 52letý sympatický nekuřák
hledá ženu k seznámení. Děti nevadí.
Občasné procházky, vyjížďky na kole. 607
508 703.
KOUPÍM udržovaný RD se zahrádkou do
35 km od Brna. Tel.: 722 063 341.
PŘIJMEME do prodejny ve Slavkově u B.
prodavače/ku. Praxe či vzdělání ve stavebnictví výhodou. Info na 775 744 705.
PRONAJMU garáž pod Zlatou horou v od
září. Tel. 777 979 004.

Podrobný program kina Jas najdete na

www.veslavkove.cz
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Stárky • Foto: archiv stárek
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Blahopřání
65. narozeniny oslavili manželé Koláční, paní

V L A D I M Í R A KO L ÁČ NÁ
dne 16. března 2016
a pan

Z D E N Ě K KO L ÁČ N Ý
dne 9. července 2016.
Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a spoustu dalších
společně prožitých let přejí dcery s rodinami.

Babské hody
Krásné počasí, dobrá nálada a perfektní muzika zajistily pěkný průběh Babských hodů.
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli
Ženy-stárky
na tuto akci.

Gulach Open 2016
V sobotu 10. září 2016 se uskuteční na horním hřišti fotbalového stadionu ve Slavkově
u Brna v areálu restaurace „U dvou kapříků“
již devátý ročník soutěže ve vaření kotlíkových
gulášů Gulach Open 2016. Vytvořte své družstvo a přijděte si s námi zasoutěžit v kulinářské
disciplíně. Nebojte se toho, je to jen a pouze
společenská zábava.
Vaří se hovězí guláš v kotlících či kotlinách.
Množství masa není limitováno. Otop pouze
dřevem, nebo jeho následnými produkty (brikety, pelety…) Začátek soutěže je od 8 hodin.
Odběr vzorků pro hodnocení je ve 14 hodin.
Následný doprovodný program obohatí svým
vystoupením slavkovské bigbeatové seskupení
SMP+. Udělejte si do kalendáře poznámku, oslovte své přátele a kamarády a přijděte si zavařit anebo alespoň svojí účastí podpořit
soutěžící. Závazné přihlášky zasílejte do 2. září
na adresu: p.zvonek@seznam.cz

Blahopřání
Dne 24. července 2016 oslavila paní

MARIE JEŘÁBKOVÁ
krásné 70. narozeniny
Při příležitosti životního jubilea přejeme
hodně zdraví, radosti a pohody do dalších let.
Jana a Petr s rodinami.
Blahopřání
Dne 26. července 2016 oslavil
své 70. narozeniny pan

MILAN RUDOLF
Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších
let přeje manželka Jana, dcera a syn s rodinami.
Vnoučata posílají dědečkovi velkou pusu.
Blahopřání
Dne 30. července 2016 oslaví 85. narozeniny paní

Z D E Ň K A D O S E D Ě L OVÁ
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let
přejí dcera s rodinou.

Za pořadatele zve Petr, Michal a Laďa

Blahopřání
Představení Král králů • Foto: archiv školy

Dne 30. července 2016 oslavili manželé

JANA A MILAN RUDOLFOVI
zlatou svatbu
Hodně lásky a dalších společných let
přejí dcera a syn s rodinami.
Blahopřání
Dne 2. srpna 2016 oslaví své 90. narozeniny paní

Král králů
Školní rok uběhl v plné práci a bošovické
děti před prázdninami opět chtěly a potěšily
své rodiče, spolužáky a známé divadelním
předstevením „Král králů“, což se jim opět podařilo. Bylo to již druhé představení dramatického kroužku během roku. Žáci prvního
stupně se plně vžili do svých rolí a opravdu,
bylo se na co dívat. Dík patří nejen jim, ale
hlavně paní ředitelce Mgr. Janě Skácelové, pedagogům i rodičům, kteří pomohli s výpravou
a kostýmy. Patřím ke generaci starých slavkovských ochotníků a proto oceňuji nadšení, profesionalitu a výkon dětí. Potěšily a udělaly
radost všem, kteří se na ně byli podívat.Přeji
hodně dalších úspěchů v příštím roce a děkuji
L.B.
za pěkný zážitek.

LUDMILA ŠEVELOVÁ
z Hodějic
Přejeme stále zdraví a spokojenost.
Dcery s rodinami.

ZAJISTÍME VŠE PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
razítko • vizitky • propisovací formuláře • letáky • katalogy
Pro zaslání nezávazné poptávky nás neváhejte kontaktovat.
Rádi se s Vámi setkáme i osobně.
BM typo, s.r.o.
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
www.bmtypo.cz

Bedřich Maleček
tel.: 605 742 853
info@bmtypo.cz

Pavel Maleček
tel.: 604 706 900
uzenac@slanecek.cz
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Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle
8.30, v červenci a srpnu je večerní mše
v 19.00, úterý 18.00, pátek 18.00, sobota v 7.30.
5. – 14. 8. Farní tábor Rakovecké údolí.
15. 8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, 18.00 mše
sv. farní kostel.
25. - 27. 8. Pěší pouť na Velehrad.
27. 8. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou.
28. 8. Hody v Hodějicích, mše sv. v 11.00.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek, nebo se domluvte na tel. 544 221 587, 604 280 160.
slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

Dílna uměleckého kováře O. Bartoška • Foto: 2x archiv ř.-k. farnosti

Mříže, kterých jsme si nevšimli
Je mnoho věcí, kolem kterých chodíme, vnímáme je, ale nikdy jsme si je pořádně neprohlédli. Víte, odkud je tato mříž a jaká jsou na
ní vyobrazení?
Jde o mřížku před oltářem a dvě kované
brány bočních kaplí v kostele na Špitálce. Kostel sv. Jana Křtitele byl v r. 1743 rozšířen Maximiliánem Oldřichem z Kounic, byly v něm
tři oltáře: hlavní sv. Jana Křtitele, vedlejší
v bočních kaplích totiž P. Marie a Ukřižovaného Spasitele. Z této doby pocházení pravdě-

podobně také barokní kované mříže. V nadsvětlíku Mariánské kaple je v slohově charakteristické barokní mříži monogram MARIA
(prokládaný do oválu). V nadsvětlíku kaple
Ukřižování Spasitele uprostřed je ústřední ovál
s iniciálami INRI a symbolem srdce Ježíšova.
Fotografie jsou z kontrolního dne v dílně kováře pana Bartoška v Křenovicích. Opravu
mříží hradíme z dotace MPZ s podílem Města
Slavkova a farnosti.
P. Milan Vavro

Koncert Bučovické renesanční kratochvíle
Soutěž koní v orbě
Zveme vás na 10. ročník soutěže koní v orbě
a vozatajské soutěže, které se uskuteční v Hodějicích v sobotu 13. srpna. Program:
10.00 orba koňmo
11.30 oběd
12.00 průvod koní obcí
12.30 vyhodnocení orby a křest hříbat
13.00 vozatajské soutěže dvojspřeží teplokrevných a chladnokrevných a malých koní
15.00 štafety dvojspřeží
15.45 ovladatelnost v kládě
16.15 těžký tah
17.00 závěr a vyhodnocení soutěží

Valná hromada myslivců
Honební společenstvo Slavkov u Brna, Palackého nám. 65 zve na jednání valné hromady
Honebního společenstva, které se uskuteční
v sobotu 17. září v klubovně Mysliveckého
sdružení Slavkov u Brna v ulici Nerudova. Zahájení v 9 hodin. Program:
- Zahájení
- Zpráva honebního starosty
- Zpráva pokladníka HS
- Diskuse
- Návrh na usnesení
- Závěr jednání
Honební starosta: Petr Kostík

Podpořte Charitní poradnu v Bučovicích,
přijďte na koncert Bučovické renesanční kratochvíle (oslava Shakespearovy nesmrtelnosti).
Koncert se uskuteční pod záštitou ministra kultury, za podpory Jihomoravského kraje, ve
spolupráci s městem Bučovice a TIC města
Brna v pátek 2. září v 19.30 hod. se na nádvoří
a arkádách renesančního zámku Bučovice.
Vystoupí Plaisirs de Musique, Laila Cathleen Neuman (NL), Jean-Sébastien Beauvais
(FR), Robert Smith (GB), Alla Danza ad.

Kvůli omezené kapacitě míst je nutná rezervace na tel. 517 324 429, 736 501 410.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na provoz Charitní poradny v Bučovicích, která spadá pod Oblastní charitu Hodonín.
Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna
již od roku 2007 pomáhá formou poskytování
sociálně právního poradenství všem, kteří
se ocitli v tíživé životní situaci. Děkujeme
vám za podporu! Více informací na: www.hodonin.charita.cz.

Vyškovská Hvězdárna vás zve
Srpnové noci jsou známé především větším
počtem meteorů. Nejvíce jich můžeme vidět 12.
srpna, kdy vrcholí ve 14 hodin meteorický roj
Perseid. Tento večer bude hvězdárna otevřena
od 21 hodin a podle zájmu návštěvníků po celou
noc. Vezměte si s sebou i karimatky a deky nebo
spací pytle a můžete si společně užívat tuto výjimečnou podívanou. K dispozici také bude sledování meteorů na monitorech za jakéhokoliv
počasí a další doprovodný program.
V srpnu se také pokocháme jasnými hvězdami a planetami. Na jihu nás upoutá trojúhelník hvězd Deneb (v Labuti), Vega (v Lyře)
a Altair (v Orlu). Na jihozápadě září Arcturus
v Pastýři. Výrazně je také vidět Mléčná dráha.
Večer je pozorovatelný stále ještě Saturn
a Mars. Měsíc je v novu 2, v první čtvrti 10.,

v úplňku 18. A v poslední čtvrti 25. srpna. Od
24. srpna na jihozápadě zvečera uvidíme seskupení Marsu, Saturnu a hvězdy Antares. Tímto
úkazem se můžeme těšit až do konce září.
Pozorování Slunce speciálními dalekohledy
je součástí prohlídky Dinoparku.
Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás
program o našem vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných těles, o kterých
se dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů pak můžete shlédnout pomocí našich dalekohledů včetně nového s 50 cm zrcadlem.
Hvězdárna je otevřena i každé úterý a pátek,
v srpnu od 21 do 23 hodin. Informace získáte
na stránkách www.zoo-vyskov.cz a na telefonu
602 59 62 09, 517 348 668.
Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov
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Poslední závod Olina Hanáka
Olin Hanák se narodil v dne 4. února 1994
ve Slavkově u Brna, kde do svých osmi let
bydlel, následně se přestěhoval s matkou do
nedalekých Kovalovic. Svoje dětství prožíval
mezi Slavkovem u Brna a Kovalovicemi. Ve
dvanácti letech s otcem a dědou začali zkoušet nejdříve jízdy na minibiku, později závody. Po pár závodech bylo jasné, že je tady
talentovaný nový závodník. V patnácti letech
startoval ve třídě 125 SP na kyjovském
okruhu a za dva roky se stal jako sedmnáctiletý celorepublikovým vítězem této třídy.
Další rok startoval v Irsku na okruhu Cookstowne a Ulster GP, kam měl jet i letos, ale
bohužel…
Po jeho velké ráně na Těrlicku v roce 2014
se plno lidí logicky ptalo, jestli bude ještě zá-

Jeho život byly závody. Ale bohužel při
vodit. Sám Olin o tom nikdy nepochyboval
nich zaplatil tu nejvyšší cenu.
a dělal s vůlí sobě vlastní pro to všechno. Tím
Vzpomínám si, jak se kdysi
myslím opravdu všechno. Nabíral
dávno Jochen Rindt po velké hasvalovou hmotu, cvičil a ladil movárii ve F1 probral z bezvědomí
tocykl na svůj návrat. Rok 2015
a řekl své ženě Nině: „Vždycky
vcelku logicky nestihl, a tak napnul
jsem chtěl vědět, co cítil Jim Clark
síly k roku 2016. Už na Jarní ceně
při své fatální havárii v Německu.
na dromu bylo vidět, že je Olda
Necítil vůbec nic, do poslední
zpátky. Nebylo to ještě úplně ono,
chvíle věřil, že to zvládne.“
ale šlo to. Absolvoval všechny záVěřím tomu, že to stejně cítil
vody v letošním roce: Hořice, Jičín,
i Olin. Ale smutek a lítost nad jeho
Kopčany a Radvanice. Na startovnáhlým odchodem to nedělá o nic
ním roštu stál naposledy 10. čerOlin Hanák
menším.
vence 2016.
At Ti to nahoře jezdí, Oli. Odpočívej v poDobré bylo, že s ním zůstali a věřili mu i lidé
koji.
z jeho okolí. Olinova bojovnost a neskutečná
Manažerka Olina Hanáka Vendula Andrlová
zarputilost ho přivedla zpět na dráhu.

Motoklub Austerlitz informuje
Tento článek asi 135. v pořadí je pro mě
strašně těžký a moc smutný. V minulých článcích jsem se zmiňoval o dobré formě Oldy Hanáka po předloňské těžké havárii na Těrlickém
okruhu. Stále zlepšoval techniku jízdy, ale
fyzický fond mu chyběl. Před měsícem jel obnovený závod v Jičíně (bývalá cena Prachovských skal), kde obsadil krásné třetí místo.
Další závod se konal 18. a 19. června, již
7. ročník Kopčanský rychlostný okruh. V so-

Olin Hanák

botních jízdách měl čas jen o několik desetin
vteřiny horší než nedělní vítěz Marek Červený. Měli jsme radost jak Olda dobře jede, že
v neděli bude na bedně. Ovšem 6 tréninkových kol není 12 kol v závodě. Olda jezdil na
čtvrtém místě, ale očividně ztrácel vlivem vyčerpání na technicky náročném okruhu, a ve
velkém vedru nakonec dojel pátý. Na další
závod v Ostravě-Radvanicích měl tři týdny
pauzu na odpočinek a posilování. Závod se jel
o víkendu 9. a 10. července. Sobotní jízdy
byly dobré. V neděli startoval nakonec z 11.
místa a během několika kol jezdil pátý, šestý.
Šel dopředu, ale v osmém kole udělal někde
jezdeckou chybu a propadl se na osmé místo.
Desáté kolo nedokončil… 200 m před cílovou
rovinkou v levotočivé zátočině mu podklouzlo
přední kolo, skončil mimo trať (nejsem schopen pokračovat o tak strašném následku)!
O týden později 16. a 17. července se jel Těrlický okruh vzdálený asi 30 km od toho radvanického. Nechtělo se nám, ale jeli jsme
v sobotu za silné průtrže mračen na místo tra-

gédie, dali mezi desítky kalíšků krásný katafalk s fotografií Oldy a v neděli před startem
šestistovek ředitelství udělalo pietní vzpomínku. Po odjetí zahřívacího kola všechny
motorky několikrát zatůrovali na pokyn komentátora p. J. Kubíčka, následovala minuta
ticha. Všicnni Oldovi nejbližší – přítelkyně
Petra, mechanik Jirka, manažerka Vendulka
Andrlová a další. Pan Kubíček mi podal mikrofon – všem jezdcům jsem poděkoval a popřál, že jediná vlajka, kterou musí vidět je
šachovnice. Bylo odstartováno a bylo pro nás
hrozné, že číslo 17 nikdy na startu nebude.
Velmi důstojné rozloučení a za 58 roků jsem
nic podobného od pořadatelů nezažil.
MK Austerlitz ztratil nejznámějšího, nejlepšího mototalenta. Jeho oblíbenost a známost na
posledním rozloučení a následném posezení asi
s 80 jezdci z celé republiky, z různých pořádajících organizací včetně rodiny Hanikových.
Tato sešlost se konala v restauraci Jedna báseň
a bylo to dojemné setkání s jezdci mimo záJ.M.
vodní okruhy.

Pavel Boudný vítězem Velké ceny Prahy
Přes dva tisíce bikerů se za velkého, úmorného vedra, postavilo na start 9. podniku letošní série KPŽ, kterým byl Praha – Karlštejn
Tour České spořitelny, Velká cena Prahy na

Vítězí Pavel Boudný • Foto: 2x archiv

horských kolech. V hlavním závodě na 53 km trasy
B hrálo prim duo jezdců týmu Česká spořitelna.
Vítězem závodu se stal Pavel Boudný, těsně za ním
dojel Matouš Ulman.

Pavel Boudný
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – srpen 2016
Pranostika: Od sv. Bartoloměje (24. 8.)
slunce již tolik nehřeje.
Vrcholí léto a s ním i doba sklizně plodové
zeleniny. Jarní mrazíky nás připravily o většinu
ovoce a tak si nepochutnáme na meruňkách,
broskvích, třešních, hruškách … Proto, abychom tělo doplnili vitamíny musíme využít
úrody zeleniny, která je na ně velmi bohatá.
Nepostradatelná je mrkev, petržel, červená
řepa, cibule, česnek, různé druhy salátů, papriky, cukety, lilek a jiné.
Zvláštní pozornost si zaslouží RAJČATA,
která by neměla chybět na žádné zahradě. Jsou
totiž pokladnicí vitamínů B, C, E a K a minerálů. Kromě toho obsahují i silná antioxidační
barviva – betakarotenoidy a lykopen. Právě lykopen propůjčuje plodům červené zbarvení,

DIA okénko

a tím zázračné účinky v boji s volnými radikály v našem organismu. Vědecké výzkumy
prokázaly, že u mužů po 50. roce věku patří
mezi nejčastější rakovinná onemocnění
zhoubné bujení prostaty. Účinnou prevenci
máme na dosah ruky a to pravidelnou konzumaci rajčat. Proto pánové hurá na rajčata!
Obdobné ochranné účinky jsou prokázány
i v prevenci karcinomu trávícího ústrojí od
jícnu přes žaludek až po střeva. Díky vysokému obsahu vody (až 90 %) a minerálů (draslík, fosfor, vápník) čistí krev, podporují činnost
ledvin a pomáhají vylučovat z těla přebytečnou
vodu a také odpadní látky. Působí preventivně
i v případě aterosklerózy, tedy zanášení cév
škodlivým cholesterolem. Mají alkalizující
vliv, to znamená, že neutralizují překyselení
organismu, které si způsobujeme například vysokou konzumací masa.
Rajčata konzumujeme většinou v syrovém
stavu. Vyšší účinek lykopenu mají však rajčata
podušená na troše oleje. Betakaroten se neztrácí ani v rajské omáčce, šťávě, kečupu a dalších výrobcích z rajčat, které si raději
vypěstujeme a zpracujeme sami doma. Průmyslově zpracovaná rajčata obsahují většinou
nevhodné konzervační a dochucovací přísady,
které mohou našemu organismu škodit.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Zahrádkáři informují
V současné době probíhá hlasování na
www.veslavkove.cz v soutěži ROZKVETLÝ
SLAVKOV – předzahrádky. Od začátku srpna
bude pokračovat hlasování v soutěži rozkvetlé
balkony a okna. Využijte možnost a ještě pošlete fotografie a nezapomeňte hlasovat.
Soutěž bude ukončena koncem srpna a majitelé vítězných předzahrádek, balkonů a oken
budou odměněni hodnotnými cenami na XI.
oblastní výstavě ovoce a zeleniny v sobotu

24. září v 15 hodin společně s vítězem soutěže
Jablko roku 2016. Výstava se nezadržitelně
blíží, a proto již nyní vyberte svoje výpěstky,
kterým věnujte zvýšenou péči a pochlubte se
jakých výsledků a jakým způsobem jste toho
dosáhli.
Na 17. září připravujeme další zájezd,
a proto pro získání těchto a dalších informací
sledujte naše webové stránky na www.zahradVladimír Luža
kari.cz/zo/slavkov.

Cvičení ve vodě • Foto: M. Miškolczyová

Cvičení na koupališti
V pondělí 11. července nastoupilo na krásně
upravené letní koupaliště ve Slavkově 30 seniorů, aby se rozhýbali, zaplavali si a nabrali na
sluníčku vitamín D. Ještě za námi můžete přijít
za příznivého počasí ve všední dny od 10 hodin
dopoledne. Díky řediteli TSMS jsme dostali

23

slevu na vstupném, takže naši členové zaplatí
200 Kč, ostatní 300 Kč za deset vstupů na koupaliště. Podmínkou získání této slevy je účast
na cvičení, které vedou Mgr. Libuše Vlachová
a Mgr. Jana Sekerková. Přijďte si užít léto na
Marie Miškolczyová
letní koupaliště.

Léto vrcholí a právě diabetici by si měli užívat sluníčka, vody a pohybu v přírodě, aby si
vytvořili lepší imunitu organismu. Svaz diabetiků ČR proto o prázdninách organizuje pod
vedením Mgr. Jany Sekerkové cvičení s plaváním na letním koupališti. Za příznivého počasí
za námi ještě můžete přijít ve všední dny od 10
hodin na letos krásně upravené přírodní koupaliště. Trochu se rozhýbáte, zabavíte a zaplavete si a při opalování vstřebáte vitamin D.
V létě bychom měli do jídelníčku zařadit
více čerstvé zeleniny a ovoce. Zelenina kromě
vitaminů obsahuje i vlákninu, která napomáhá
lepšímu trávení. U ovoce si musíme uvědomit,
že kromě vitamínů obsahuje také fruktózu, kterou si musíme započítat do denní povolené
dávky sacharidů (obvykle 150 g mezi hlavními
jídly). Pomohou vám k tomu výměnné jednotky, kdy jedna VJ obsahuje 10 g sacharidů
a to je např. ve 100 g angreštu, 115 g jahod,
120 g melounu, 80 g jablek, 75 g meruněk.
A můžete si vyměnit 150 g ovoce za 250 g
mrkve, 350 g kedluben, 400 g zelí, zelených
paprik, 450 g rajčat, 500 g ředkviček, nebo
700 g salátových okurek. Zvláště zahrádkáři si
mohou na zimu připravit ovocné kompoty,
džemy a marmelády bez cukru, kde více vynikne ovocná chuť. Musíme však dodržet několik zásad:
Pečlivě vybrat vyzrálé, zdravé ovoce, omýt,
naskládat do vymytých sklenic asi 2 cm od
okraje a zalít převařenou vodou, aby bylo
ovoce ponořené. Doba sterilizace asi 20 minut,
aby se dobře přichytilo víčko. Dávejte ovoce
do menších skleniček a při otevření vše spotřebujte. Džemy a marmelády musíme vařit
déle až do zhoustnutí, přidat dietní želírovací
cukr, nebo sypké stéviové sladidlo, kyselinu
citronovou, skořici, zázvor, bylinky na zvýraznění chuti.
Za horkých dní bychom měli častěji pít,
proto si připravte do lednice letní limonády
z čerstvého ovoce a zeleniny s bylinkami. Na
jejich přípravu potřebujete vodu, nebo perlivou
minerálku, citron, zázvor, mátu, meduňku
a led. A můžete kombinovat rybíz s angreštem,
mátu s ostružinami, jahody s limetkou, ale také
strouhanou salátovou okurku s citronem, zázvorem a skořicí. Budou chutnat i dětem, když
přidáte lžíci medu. Pokud máte dost rajčat, připravte si z nich džem, který chutná jako
šípkový: 5 kg zralých rajčat, 4 balíčky vanilkového cukru, 2 malé lžičky mletého zázvoru
a trochu strouhaného čerstvého, 5 malých lžiček citrodeka, nebo Vitacit, strouhaná citronová kůra, trochu skořice, 1 balení dietního
želírovacího cukru, nebo 1 kg krystalového
cukru. Rajčata nakrájet a svařit, přepasírovat
a do šťávy přidat zázvor, Vitacit, citron. kůru
a šťávu, vanilkový cukr a skořici. Vařit do
zhoustnutí, pak přidat 250 g dietního želírovacího cukru, nebo 1 kg krystalového cukru,
nebo sypké steviové sladidlo. Dovařit do husté
konzistence, dochutit a plnit do malých skleniček.
Marie Miškolczyová
Pěkné léto přeje

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz
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Atletický čtyřboj • Foto: 3x archiv atletů

IV. ročník atletického čtyřboje se vydařil
V sobotu 18. června se v atletickém areálu
ZŠ Tyršova za nádherného letního počasí konal
IV. ročník atletického čtyřboje mladšího žactva
a přípravek. Na devadesát atletů se popralo
o body v disciplínách běh na 50 metrů, skok
daleký, vrh koulí a běh na 300 metrů. Mnozí
z nich poprvé okusili kouzlo víceboje, změny
v pořadí po jednotlivých disciplínách, počítání

bodových zisků a ztrát, udržení koncentrace po
celou dobu závodu a jedinečnou atmosféru,
kterou právě tato soutěž nabízí. Na ty nejlepší
čekaly medaile, diplomy a krásné ceny. Vítězi
v jednotlivých kategoriích se stali: Pavlína Dobešová (AC Moravská Slavia Brno), Klára Bílková (AC Moravská Slavia Brno), Natálie
Křížková (Atletika Slavkov u Brna), Matyáš

Míča (Atletika Slavkov u Brna), Štěpán Hanek
(ŠAK Židlochovice) a Ondřej Budík (Atletika
Slavkov u Brna).
Obrovský dík patří všem sponzorům, díky
nimž se podařilo zajistit věcné ceny, a hlavně
dobrovolníkům z řad rodičů, kteří se podíleli
na přípravě sportovišť a hladkém průběhu
Trenéři
vlastního závodu.

Atletika Slavkov u Brna – dívky vítězné a hoši druzí
Také v 2. kole krajského přeboru družstev
mladších žákyň a mladších žáků skupiny C,
které se uskutečnilo 21. června ve Vyškově,
předvedli reprezentanti slavkovské atletiky vynikající představení. Dívky po suverénním vítězství v 1. kole potvrdily roli favoritek a opět
vyhrály s obrovským bodovým náskokem před

druhým týmem AHA Vyškov a bronzovým
družstvem Orel Vyškov. V kategorii chlapců
byla situace obdobná, jen si na prvním a druhém místě družstva pořadí prohodila. Nejhodnotnější výkon mezi dívkami předvedla Natálie
Křížková ze Slavkova v běhu na 60 metrů
časem 8,34 s a mezi chlapci Jan Koutný z Vy-
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Atletika Slavkov • Foto: archiv atletů

škova v běhu na 800 metrů časem 2:32,22 min.
O velký úspěch slavkovské atletiky se zasloužili a pro svá družstva body získali následující
závodnice a závodníci: Natálie Křížková, Patricie Pavlíková, Adéla Žáková, Veronika Andrýsková, Nela Navrátilová, Kateřina Zemánková,
Tereza Stehlíková, Julie Kachlířová, Daniela
Klímová, Barbora Šujanová, Sarah Vinklerová,
Tereza Šedá, Adéla Červinková, Karolína Hornová, Ondřej Budík, Václav Krauer, Ondřej
Králík, Jakub Sovadina, Samuel Vinkler, Lukáš
Bok, Marek Hrubý, Tomáš Jochman, Radim
Holoubek, Šimon Chmela, Lubomír Šinkyřík
a Jan Fiala.
Mladším žákyním oddílu Atletika Slavkov
u Brna budeme držet palce v krajském finále
soutěže družstev, všem členům děkujeme za vynikající reprezentaci na všech závodech v tomto
školním roce a přejeme jim krásné prožití
prázdnin a v neposlední řadě děkujeme jejich
Trenéři
rodičům za podporu svých dětí.

„Z vody až ke hvězdám“ – zájezd Junáka Slavkov

Předprázdninové období v kalendáři Junáka
Slavkov i v letošním roce zpestřil turistický zájezd pro naše členy, jejich rodiče i veřejnost.
Cílem se tentokrát stal Baťův kanál.
Prvním bodem programu byla návštěva
hvězdárny ve Veselí nad Moravou. Přednáška
o hvězdách ve dne nemá to správné kouzlo,
a tak pan průvodce velmi poutavým způsobem
povyprávěl o Slunci, promítl o něm naučný
Hvězdárna ve Veselí • Foto: archiv junáků

krátký film a pak všem umožnil prohlédnout si
Sluníčko a tzv. skvrny na Slunci speciálně
upraveným dalekohledem.
Další část výletu jsme prožili na lodi Danaj,
s kterou jsme se vydali na plavbu po Baťově
kanálu a řece Moravě. Během plavby jsme
projeli několika zdymadly a dozvěděli se
spoustu informací o Baťova kanálu, ojedinělém
technickém projektu na Moravě.
Celá loď byla rezervovaná pouze pro naši
skupinu, a tak mohli všichni volně chodit po
palubě i podpalubí a nahlížet na práci kapitána
u kormidla i plavčíků při podjíždění mostů
a kotvení. Vhod přišel i malý, ale dobře zásobený lodní bufet.
Cestu vlakem tam i zpět byla zajištěna v rezervovaných vagonech, což také přispělo k povedenému zájezdu. Celý den si užilo více než

Lanové centrum • Foto: archiv junáků

šedesát účastníků od tří let věku po šedesátníky. Těšíme se na další a samozřejmě už teď
zveme všechny, kteří ještě na žádném výletě,
pořádaném skauty, nebyli, aby se přidali!
Oldřich Bayer, Milan Šemora
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Slavkovský devítiboj 2016
V sobotu 25. června se na stadionu konal
sedmý ročník Slavkovského atletického devítiboje. Kromě skoku o tyči, který prozatím
nelze technicky uskutečnit, si závodníci vy-

Slavkovský devítiboj • Foto: 3x archiv atletů

zkoušeli všechny disciplíny desetiboje
a mohli porovnat své výkony oproti minulým
ročníkům, svým školním létům, ale také
oproti soupeřům. Z tohoto srovnání vyšli nej-

lépe Lukáš Pavelka, Daniel Matocha a Tomáš
Koutný v kategorii muži a Hana Vičarová,
Jana Olšová a Šárka Odložilová v kategorii
ženy. Cenu Slavkovského pivovaru pro nejrychlejšího Slavkováka v běhu na 1500 metrů
získal Daniel Charvát. Tropické vedro chvílemi měnilo závod na boj o přežití, takže si
obdiv zasloužil každý z třiceti čtyř závodníků,
kteří se odvážili nastoupit na start. O skvělou
atmosféru se zasloužili také fandící diváci
a příjemné zázemí restaurace u Dvou kapříků.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci závodu, sportovcům, fandícím divákům
i našim partnerům. Výsledky a fotografie jsou
k zhlédnutí na www.austerlitz-adventure.cz,
kde se můžete dozvědět více i o naší příští
akci, kterou bude Austerlitzman aneb triatlon
pro každého na Slavkovském koupališti v poslední prázdninovou sobotu tedy 27. srpna.
Austerlitz Adventure

Letní příprava FBC Slavkov
Hned tři týmy slavkovského FBC se zapojily
v rámci letní přípravy do florbalového dění.
Muži se zúčastnili turnaje pod otevřeným
nebem OPEN FAIR Vyškov 2016 a dvě dětská
družstva FBC ZŠ Komenského Slavkov (starší
žáci a elévové) zase druhého největšího dětského turnaje Open game 2016 konaného
v Brně.
Jako první své zápolení odstartovala obě
mládežnická družstva, každé s jiným cílem.
Elévové rozehráli své soutěžní, či turnajové zápasy úplně poprvé a jejich hlavním cílem bylo
získat zápasové zkušenosti. Zápas od zápasu se
hráči sehrávali a bylo to vidět i na předváděné
hře. Výsledkem byla 5. příčka ve skupině, zajišťující účast v předkole Play-off. Soupeřem
našich mladých nadějí bylo družstvo FBK
Škorpioni Ostrava. Hráči FBC ZŠ Komenského
Slavkov předvedli povzbudivý výkon a polo-

Hráči s pohárem • Foto: 2xarchiv FBC

Muži odehráli turnaj pod otevřeným nebem,
vinu zápasu byli Škorpionům vyrovnaným souOpen Fair Vyškov, o krále Vyškovska. Popeřem. I když konečný výsledek 3:8 vyzněl
stupně se ve skupině utkali se
v neprospěch našeho týmu a znaznámými soupeři z Ivanovic,
menal tak konec v turnaji, je
Adamova a vítězem turnaje nerenutné všem hráčům poděkovat
gistrovaných týmů ALL Stars
a povzbudit je směrem k blížící se
Team Bučovice. Slavkovské FBC
nové soutěžní sezoně, která bude
s bilancí remízy, prohry a vítězpremiérová.
ství obsadilo ve skupině 2. místo
S jinými ambicemi vstupovali
a postoupilo do semifinálového
hráči FBC ZŠ Komenského Slavsouboje s rivalem FBC EURO
kov do kategorie starších žáků.
Nářadí Rousínov. Semifinále
Tým, který v loňské sezóně reprebylo vyrovnanou partií, která dozentoval ZŠ Komenského, plánospěla za stavu 1:1 až do samostatval předvést své umění v plné síle.
ných nájezdů. Zde prokázali svůj
Skupinu hráči zakončili s vyrovum hráči Rousínova a zvítězili.
nanou bilancí dvou výher a dvou
Porážka znamenala boj o třetí
proher. Získaných 6 bodů stačilo
místo s FBC Aligators Bučovice
na 3. příčku a postup do play-off.
Pohár za 3. místo
B. Mrzet nás může v první poloV prvním zápase vyřazovací části
vině zápasu neproměněné trestné střílení a dvě
narazili na soupeře fbkjokerzcb, se kterým si
velké šance v závěru. Slavkovští museli dlouho
slavkovský tým poradil hladce 10:0 a čekal je
dotahovat jednobrankové manko, to se však posouboj o čtvrtfinále s Sk JeMoBu. S tímto
dařilo a co víc, gólem v závěru zvítězili 3:2
týmem se slavkovští utkali již ve skupině, kde
a získali 3. místo v turnaji, čímž obhájili loňský
po zaspaném začátku zápasu těsně prohráli 3:4.
výsledek.
Z prvního utkání se soupeř poučil a pečlivě hlíGratulujeme všem týmům, děkujeme a tědal naše klíčové hráče, kteří se nedokázali prošíme se na vás na Florbalovém kempu. Bližší
sadit. Výsledkem byla prohra 0:3 a konec
informace na www.fbcslavkov.cz.
účinkování v turnaji. Děkujeme hráčům za kvaFBC Slavkov
litní výkony a radost z předvedené hry!
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Setkání včelařů • Foto: 4x F. Mráz

Na spáleništi a v novém
Zdá se to neuvěřitelné, ale je tomu tak. Včelín dlouholetého včelaře a odborníka na produkci výkonných včelích matek Vladimíra
Magdy z Velešovic vyhořel. Nějaký darebák
posedlý závistí a mstou z vybudovaného krásného prostředí zasvěcenému včelařské činnosti
se postaral o jeho změnu k nepoznání. To se
mu podařilo. Osamocený včelín za obcí byl
snadným objektem k uskutečnění jeho nelidského rozhodnutí. Proč tak udělal, to se můžeme jen domnívat. V každém případě
můžeme ale říci, že jeho rozhodnutí zlikvidovat včelín je důkazem toho, že když u takového
člověka převládne vztek, závist a msta nad rozumem, lze očekávat i to nejhorší.
Stalo se tak loni po žních – 1. srpna. Dosavadní poklidné odpoledne narušila siréna,
ohlašující požár. To už byli na cestě slavkoští
hasiči, kteří pak spolu s domácími se snažili
z hořícího objektu něco zachránit. Tady ale
byli bezmocní. Téměř vše tu bylo ze dřeva
a k tomu teplé počasí rozhodly, že plameny likvidovaly nejen objekty, ale i do dvou řad
umístěné úly. Celkem jich bylo třicet. I se včelami. Neradostná podívaná. Včely, které v tu
dobu byly na pastvě a vracely se do svých úlů

a nenašly je, byly pochopitelně zcela dezorientované. Bylo jich tu kolem hasičů ve vzduchu plno a ztěžovaly jim práci. Přijela i policie,
případ vyšetřovala. Odborníci po ohledání celého spáleniště došli k závěru, že včelín nebyl
zapálen nějakým nedopatřením či nedbalostí,
ale záměrně. K tomuto rozhodnutí došli důkazem, že identifikovali dvě lokality-ohniska
vzniku požáru. Kdo byl ale pachatelem, to se
ani pozdějším vyšetřováním nezjistilo.
Kdo by toho 1. srpna odpoledne mohl být
pachatelem-žhářem, to nevíme dodnes a pravděpodobně se to nidky ani nezjistí. Chodí tu
mezi námi a pochopitelně se k podlému činu
nepřizná. Ví totiž, že v případě jeho dopadení
by za tento čin nejen pykal, ale hlavně jak
v jeho neprospěch by se změnil život. Za ten
včelín a desetitisíce upálených včel by ho
nikdo nepochválil. Lidé by se takovému paliči
vyhýbali, byl by všemi opovrhován.
V našich hlavách hned po tomto činu vyvstala úvaha. Jak se s touto skutečností vypořádá sám postižený? Ten vždycky v našich
představách byl včelařem tělem i duší, ale už
má za sebou nemalou řádku let. Jak se rozhodne? Obnoví na spáleništi včelín nový nebo
včelaření už ponechá mladším?
Na jaře, pokud to šlo, se tu uklízelo.Potvrdilo se naše mínění, že láska ke včelám u takového včelaře překoná všechny potíže.
Začalo se budovat. Práce na obnově pokračovaly neobvyklo rychle, tak rychle, že jsme se
tu už jen po několika málo měsících mohli sejít
a bez přerušení uspořádat další červnový seminář a v rozsahu jako vždy předtím.
Letošní seminář byl ZO slavkovského okrsku svolán na 14. června. Hlavním tématem semináře byl chov včelích matek. Byl na něj jako

Vpravo Vladimír Magda

lektor pozván odborník-specialista ze včelařské stanice Kývalky ing. Oldřich Veverka. Ten
se opravdu zaměřil jen na toto téma a měl stále
o čem mluvit. Mluvil o svých zkušenostech
spojených s chovem a výklad doplňoval praktickými ukázkami a doporučeními, co a jak
a kdy udělat a čeho se při tom vyvarovat.
Bylo toho zde za odpoledne probráno
hodně. Odcházeli jsme odtud obohaceni o další
a mnohdy nové poznatky, ale také s pocitem
obdivu nad elánem Vladimíra Magdy, který
zvládl bravurně pro něho nezáviděnihodnout
krizi a vybudoval v poměrně krátké době opět
pěkný stánek pro své včeličky, ale i pro nás,
naše setkávání se včelařskými odborníky.
A tomu bezcitnému žháři, který připravil
statisíce včeliček o život, a jemu podobným
lidem vzkazujeme, aby při svém rozhodování
dávali přednost zdravému rozumu a vždy si
uvědomili, že svá rozhodnutí opírající se o závist, lež a touhu po pomstě, jsou pro ně
zhoubná a jsou jistou cestou – do pekel.

Slavkovské koupaliště zve k návštěvě

Foto: 2x R. Lánský

František Mráz

7/2016

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

27

Společná skladba • Foto: M. Žilka

Sborování v Šaraticích 2016
V neděli 5. června uspořádala Jednota na
zvelebení církevní hudby na Moravě Musica
sacra ve spolupráci s Římskokatolickou farností Šaratice pod záštitou brněnského biskupa
Mons. Vojtěcha Cikrleho „Sborování – nesoutěžní přehlídku chrámových sborů dospělých“.
Pozvání přijalo celkem sedm pěveckých uskupení s více než sto zpěváky. Sborování hostil
akusticky i architektonicky příjemný kostel sv.
Mikuláše v Šaraticích.
Kolem 15. hodiny přivítal všechny přítomné
šaratický farář Vít Martin Červenka, poté povzbudil účinkující předseda jednoty Musica sacra
Willi Türk a starosta obce Hostěrádky-Rešov
Zdeněk Petráš.
Přehlídku zahájil smíšený Chrámový sbor
ze Ždánic, který za vedení Pavla Šprty byl
i nejmladším účinkujícím tělesem – poprvé zpíval o Vánocích 2013.
Naopak historie nejdéle existujícího tělesa
přehlídky – mužského Chrámového sboru
z Archlebova – sahá do roku 1999; jeho založení podnítilo výročí 650 let obce. Řídil ho
Tomáš Hořava. Prožitek z ojedinělého poutního
písňového repertoáru umocnilo stylové oblečení účinkujících v tradičních archlebských
krojích.
Poté se představil smíšený Chrámový sbor
z Pozořic se sbormistryní Martou Kročovou,
který zazpíval celý repertoár a cappella (tj. bez
doprovodu hudebních nástrojů). Pozořický vokální soubor má dlouholetou tradici; v současné podobě pracuje od roku 2004.
Nejpestřejší repertoár s sebou přivezl rousínovský komorní smíšený sbor Danielis – pod
vedením Pavla Varty. Uskupení existuje od
roku 2000.
Dómský komorní sbor Brno interpretoval
některá svá díla za klavírního doprovodu umělecké vedoucí Dagmar Kolařové. Historie tělesa sahá do roku 2008, kdy se z dětského
sboru Petrováček, který působil při katedrále
sv. Petra a Pavla, vyprofiloval výběr talentovaných zpěvaček a vznikl tento komorní sbor.
Jako předposlední vystoupila gregoriánská
Schola Ducha Svatého. Schola byla založena
v Brně-Židenicích na podzim 2010. Nejprve
působila jako smíšená, ale od podzimu 2012 ji
tvoří jen ženské hlasy. Seskupení vede Martina
Lavičková.
Závěr Sborování patřil slavkovskému sboru
Collegium musicale bonum. Soubor v souvi-

slosti se zaměřením na duchovní kompozice
epochy baroka a klasicismu předestřel program
Kyrie (Missa brevis in B, KV 275) Wolfganga
Amadea Mozarta (1756–1791); Salvete, flores
Martyrum (Vesperae pro festo SS Innocentium,
KL IV/5) Johanna Michaela Haydna (1737 až
1806) a fugu Cum Sancto Spiritu (Gloria in D,
RV 589) Antonia Vivaldiho (1678–1741). Instrumentální doprovod zastali: hoboj Alexandra
Bláhová, housle Ladislav Jedlička, trubka Jan
Patera, varhany Olga Frydrychová, fagot Willi
Türk. Tento sbor založil začátkem července
2013 sbormistr Karol Frydrych.
Přehlídka dospěla ke svému vrcholu provedením Canticorum iubilo z oratoria Juda Makabejský (HWV 63) G. F. Händela (1685 až
1759) v interpretaci všech sborů; řídil Karol
Frydrych, na digitální varhany Eminent (Cantate II) hrála koncertní varhanice a pedagožka
ZUŠ se zaměřením na církevní hudbu v Brně
Dagmar Kolařová, jež skladbu uvedla efektní
předehrou. Toto dílo provedené všemi účinkujícími (bez zajímavosti není, že početně se toto
těleso blížilo „papežskému sboru“, který zpíval
při pontifikální mši svatého otce Benedikta
XVI. v Brně-Tuřanech v roce 2009) mělo největší divácký ohlas. Händelovu kompozici si
s chutí zapěl i slavkovský děkan Milan Vavro.
Celé Sborování se neslo v příjemné, přející
atmosféře – k tomu nemalou měrou přispělo
vtipné a trefné moderování Věry Dostálové
z Hrušek. Zazněla zde díla z časového pásma
přesahující tisíc let. Nejstarší epochu reprezen-

toval gregoriánský chorál, na opačném pólu
stála mariánská modlitba brněnského skladatele Pavla Smutného. Pestrý repertoár, složení
vystoupivších těles (1 mužský sbor, 2 ženské
sbory, 4 smíšené sbory) či provedení společné
skladby učinilo přehlídku posluchačsky atraktivní, proto je škoda, že přišlo jen cca pět desítek návštěvníků.
Bohatý program korunovalo společné setkání v prostorách šaratické farní zahrady, kde
měly sbory možnost nejenom ochutnat speciality místní kuchyně (na pomyslném vrcholu
stál guláš hasičů Hostěrádky-Rešov!), ale také
si vyměnit repertoár, své zkušenosti či dojmy.
Na světlou vzpomínku dostali všichni účastníci podrobné barevně tištěné programy s požehnáním brněnského otce biskupa, sbormistři
obdrželi pamětní listy.
Sborování v Šaraticích 2016 je již minulostí.
Jménem pořadatelů děkuji všem posluchačům
a účinkujícím za účast. Vřelé díky také náleží
sponzorům: obci Hostěrádky-Rešov se starostou
Zdeňkem Petrášem, obci Šaratice se starostou
Karlem Kaloudou, Římskokatolické farnosti Šaratice, ale také dvěma desítkám členů Spolku
dobrovolných hasičů Hostěrádky-Rešov za technickou přípravu akce a obětavým farníkům.
Karol Frydrych, intendant Sborování

(Pozn.: podrobnější informace vč. předneseného repertoáru jednotlivých sborů byly
zveřejněny na webu veslavkove.cz ve stejnojmenném článku dne 22. 6. 2016.)

Collegium musicale bonum • Foto: M. Žilka
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I. světová válka a Slavkov u Brna (XIV.)
IV. pokračování

Robert Mráz: Třetí čtvrtletí roku 1916
Prvního července bylo nařízeno, aby se celé
posila na hory do pozic. Předtím jsme však
město Innichem vystěhovalo. Italové jej celé
měli mši svatou, při níž nám náš polní kněz
počali bombardovat 28cm granáty se strašným
udělil generální absoluci, tj. odpuštění hříchů.
účinkem.
Po mši vyznamenává náš major Sturm našeho
Naše 3. kompanie odchází do Bad-Moosu,
kamaráda lajtnanta Peka stříbrným křížem.
odkud prý máme po nějaký čas nosit našim na
Den 23. července. Jsme ubytováni ve špinahory do fronty proviant. O pěti hodinách navevém baráku, místa není. Že je dnes neděle ani
čer vyjdouce, vrátili jsme se o druhé hodině po
nevíme. Až při tom velkolepém rozhledu za
půlnoci z Elfršarty, kamž jsme nesli stavební
krásného dne na okolní horské velikány jsme
věci.
si mimoděl uvědomovali velikost a slávu Boží.
Opět 7. července o třetí hodině odpoledne
Vidíme před sebou na východ čtyři alpská
jsme vyšli a o jedenácté v noci jsme dospěli
pásma položené stupňovitě nad sebou. Pos proviantem na vrchol 3100 m vysoslední, nejvyšší z nich, je úplně pokého Alpsteinu. Na ty útrapy dnešního
kryto sněhem a ledovci, jiskřícími se
dne věru do smrti nazapomenu. Jak se
v sluneční záři. Mužstvo na Rotwandu
má ve srovnání s námi dobře vojsko
tvrdí, že za jasného dne je odtud vidět
na rovinách. Zde na okrajích děsných
až milánské věže. Jinak zde máme na
stametrových propastí každým chybčtyři metry sněhu. Večer s proviantem
ným krůčkem hrozí člověku smrt nena hlavní špici Rotwandu. Ta cesta tam
konečně hroznější, nežli tamto.
byla děsná, to nebezpečí, které při výKdo nevkročil na tato místa, nedostupu hrozí při každém krůčku zříceRobert Mráz
vede a nemůže si ty naše dojmy od- * 22. 3. 1893 Velešovice ním do bezedné propasti, se nedá
† 15. 1. 1967 Hodějice
tamtud získané představit. V jednom
popsat.
místě 35 m vysoký žebř a na mnoha místech
Den 20. srpna – neděle. Je nás v poledne 18
lana k podpoře výstupu. Vrátili jsme se odtud
mužů jako stráž na zlopověstném Stutzpunktu.
o třetí hodině ranní.
Děsná cesta nahoru. Museli jsme se po jednom
Mužstvo na horských pozicích bylo totiž
vytahovat nahoru jako pavouci. Nejprve po
možno zásobovat jen za tmavých nocí, a to pro
laně a pak po drátěném žebříku 60 metrů vyúplnou blízkost nepřítele, následkem čehož na
soko. Opouštěly mě již při šplhání síly, studený
hory tím nejsnadnější a bezpečnější. V tento
pot mi hrůzou vystupoval na čele. Ale přece jen
den vypukla u naší kompanie obávaná nemoc
jsem nahoru vyšplhal. Zmíněný stutzpunkt
strnutí šíje. Byli jsme ihned osamoceni a pone(opěrný bod) se nalézal nad propastí 400 m hlucháni pod lékařským dozorem. Bylo nám vše
bokou, přesně nad naší stráží. Podotýkám, že
jedno. Strach však před tím nikdo z nás nemá.
kolega Postl si při šplhání na Stützpunkt přepěNež vést takový život, to raději zahynout.
tím sil přivodil vážný vnitřní úraz. Takže musel
Den 22. července. Hřmění děl, ručnic a kudo nemocnice a již se k nám nikdy nevrátil. Nalometů. Večer 80 vybraných mužů jdeme jako
hoře pak, postavivše si ve skalní sluji stan, ohří-

Vlevo Rotwand, vpravo Elfr

váme se při švarmových kamínkách vytápěných dřevěným uhlím.
O asi sto padesát metrů výše nad námi stojí
italská stráž, každou chvíli na nás střílející.
Den 27. srpna. V poledne jdu zase na stráž
na prokletý Stützpunkt. Já jediný Čech, dva
Němci a 13 Bosňáků – nováčků. Večer přijdou
již poslední z nich nahoru nás vystřídat, takže
již odtud odejdeme.
Pohlížím zase z naší kaverny do údolí, kde
jsou žně v plném proudu. Jaký to pohled, plný
něžné krásy a idyličnosti. Kéž bych byl doma
a mohl se též kochat z bohatství plných zlatých
klasů.
Den 2. září. Byl vydán rozkaz nepít vodu
z potoka. Onemocněl totiž jeden muž na tyfus.
Voda je otrávená hnijícími mrtvolami našich
i italských vojáků v okolí Rotwandu a jeho roklinách, kde tající sněhové spousty dávají vznik
pramenům potoka. V kuchyni se bude vařit čaj.
Nosíme stále mimo službu klády na naše
opevňování a sice mnohdy velmi těžké nás nese
až 16 mužů.
Den 26. září. Tento den jsem měl konečně
štěstí, že jsem se mohl dát ostříhat a oholit. Posledně jsem se holil začátkem března, stříhal
v půli května. Vous na bradě jsem měl již na
šest centimetrů dlouhý.
Podle válečného deníku R. Mráze sepsal
Stanislav Mráz

Až odkvetou kopretiny
Dříve platilo, že je třeba nechat odkvétat
luční květy, které jsou pastvou nejen pro motýly a včely, ale pro veškerý hmyz, který se živí
nektarem nebo pylem květů mnoha druhů lučních květin. Tradiční červen, měsíc květů,
dříve tradiční noc po letním slunovratu v den
Narození Jana Křtitele 24. června. Svatojánská
noc byla výzvou odejít do lesa a strávit tam
nejkratší noc až do svítání. Oddat se zcela jedinečnému kouzlu, kouzlu noci letního slunovratu, kdy z lesní louky stoupala vůně
skopeného sena. Při vstupu nás vítali svatojánští broučci, kteří kouzelně zajiskří zlatozeleným světélkováním. Kouzelně zajiskřit však
může i podhoubí pod pařízkem, který vykop-

Zlatohlávek zlatý

Zdobenec skvrnitý

nul houbař ze země, který se chtěl ujistit, zda
tam není ještě další hříbek, nebo bedla jedlá.
Pro zahrádkáře i lesníky je důležité, že nynější
letní období mírných letních dešťů, nikoliv přívalových, je dobou druhé mízy s nezvykle bohatým přírůstem větví v korunách stromů, také
proto, že většina ovocných stromů nerodí. Obrůstají větvemi tak bohatě, že to lze považovat
za obnovení a omlazení životních sil stromů.
Vraťme se ke květům, které odolaly travním
sekačkám. Květy, které živí celé „armády“
drobných živočichů z nejpočetnějšího řádu
hmyzu. Jsou to i nevítané, trnité bodláky nebo
pcháče, oba přibližně v šesti druzích u nás.
Každý květ těchto rostlin astrovitých, dříve

Pavouk běžník kopretinový

Zdobenci skvrnití

složnokvětých je složený z celého souboru samostatných květů plných nektaru i výživného
pylu. Rostlin na ruderálních půdách, kdysi hojných, dnes vzácných. Vzácným návštěvníkem
nejen kopretin, také mnohých jiných květů je
z několika druhů zlatohlávků vzácný zdobenec
skvrnitý. Je zajímavý tím, že každý jedinec je
odlišně zbarven. Odlišně tvarované černé
pruhy na zářivě žlutém podkladu. Brouci se
vyvíjí v tlejícím dřevě, jsou výrazně květomilní, živí se pylem květů. Květy kopretin obsazují často i pavouci, běžníci kopretinoví,
kteří v tom horku nemusí stavět své sítě, raději
se usadí na květu, aby chytili kořist přímo
svými kusadly. Dokážou usmrtit a vysát i žihadlem ozbrojenou včelu, nebo motýla až
dvojnásobně většího než jsou oni sami. Pavouk
není na květu nápadný. Dospělá samička od
velikosti 1 cm je dokonce schopna aktivní barvoměny z bílé na žlutou i opačně.
Naše sídla a města nabízí stále vyšší „životní
standard.“ Při tom však dochází ke stále většímu odklonu od přírody. Bohatství rostlin
a živočichů však může žít a přežívat i v našem
nejbližším okolí.
Milan Hrabovský
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Panský statek na konci 19. století • Foto: archiv
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Státní statek v 60. letech 20. stol. • Foto: J. Novák

Demolice barokních koníren rodu Kaunitz-Rietberg
Prohlídkový okruh městem Slavkovem je
současnou demolicí barokních koníren velikého Panského hospodářského dvora pod Oborou ochuzen o další památku. V 1. územním
generelu našeho města navrhl Wenczl F. Petruzci okolo r. 1730 konírny odčlenit od zámku
dále na sever do prostoru pod panskou oboru,
do areálu velkého hospodářského dvora. Tímto
opatřením byla živočišná výroba soustředěna
pro hluk i zápach mimo zámek a město.
Dnes zbořené jižní křídlo hospodářského
dvora, opatřené barokními klenbami, bylo určeno k ustájení koní. Zbylá plochostropá křídla
uzavřeného čtyřkřídlého dvora, jakoby pevnostního charakteru, byla určena pro ustájení dobytka, skladování krmiva a hospodářské
zázemí.
Až později, na sklonku své vlády, Maxmilian
Oldřich hrabě Kaunitz-Rietberg se svou paní
hr. Marií Eleonorou (roz. von Rietberg z Frís)
pověřuje W. F. Petruzciho vypracováním projektu s přičleněním koníren a vozáren do východního prostoru čestného dvora zámku.
Tímto se stávají nezbytnou součástí rezidenčních prostor, jak bylo obvyklé i u staveb jiných
vládnoucích rodů.
Půdorys dnes již zmizelého hospodářského
dvora je vyznačen i na 1. vojenském mapování
z r. 1768. Tehdy bylo přistavěno ke dvoru již
další druhé východní, souběžně vedené křídlo.
Západní křídlo mělo vestavěné komíny pro vytápění kanceláře administrativy, kuchyně, prostoru ,,ohřívárny“ pro pracovníky, k ohřevu vody
k napájení i temperovaných provozních prostor
pro dobytek, který pro svůj stav nemohl být
v mrazech. Do dvora byla zavedena odbočka litinového barokního zámeckého vodovodu od
věže vodojemu (nyní zachované rozhledny golfového areálu). Vodovod byl budován od místa
s velmi vydatným pramenem zvaným ,,Studýnky“ v litinovém potrubí o dimenzi cca 2" vyrobeném v blanenských železárnách rodu

Statek v roce 2006 • Foto: B. Maleček

Salm-Reifferscheidt-Raitz. V roce 1750 byl ze
čtyř dvorů slavkovského panství největší. Výměra jím obhospodařovaných rolí činila s vázanou robotou 727 mír – což v hrubém přepočtu
činilo cca 196 ha polí, s výměrou zahrad 14 mír
– cca 3 3/4 ha, pastvin 54 1/2 mír – cca necelých
15 ha. Sklízelo se pro jeho potřebu na 665 vozů
sena a 224 vozů otavy. Dle výměry byl sestupně
následován menším dvorem křenovickým, holubickým a letonickým. Ke všem dvorům byly
přičleněny také ovčírny k získání vlny pod vedením ovčáckých mistrů. Pro zavedený trojhonný způsob hospodaření ležela ladem u všech
dvorů 1/3 výměry půdy, jak bylo tehdy obvyklé
pro obnovu síly bez užití chemie.
Posledním ústředním ředitelem rodového
velkostatku byl František Novák. Ten spolu
s malířem Josefem Klírem patřil mezi přátele
jinak povahou uzavřeného hraběte JUDr. Václava Kounice. Posledním panským majitelem
dvora byl Eugen hrabě z Kounic, kterým rod
v roce 1919 vymírá. V dobrém se do paměti
zdejších obyvatel zapsalo hospodaření na dvoře
v období Velké války (1914–1918). V tom čase
nesmírné nouze o potraviny ba i přes válečnou
kontrolu zdejší šafář rozděloval pracovníkům
přídavky v podobě deputátu na přilepšenou.
Barokní architektura města Slavkova / Austerlitz přináleží k architektonickému dědictví
,,rakouského baroka“ spolu s širokým krajinným rámcem zahrnující v nedílném souboru
zámek, parkovou zeleň, oboru, aleje, kaple
i Boží muky, ale také panský barokní dvůr
v cenné jižní části. Chov koní býval v minulých
časech předmětem prestiže, moci i bohatství.
Z toho důvodu byly uvedené prostory jižního
křídla dvora provedeny v prestižní kvalitě. Pro
dvůr byl užíván název ,,Slavkovský“. Druhým
panským dvorem byl Dvůr Rybník, anebo
zvaný ,,Na rybníku“, vystavěný později.
Když se projednával svého času v polovině
90. let 20. století v městském zastupitelstvu

Stav v roce 2015 • Foto: J. Seifert

Stav v roce 2015 • Foto: J. Seifert

prodej Panského dvora, jižní křídlo bylo určeno
k zachování pro rekonstrukci (viz studie hotelového komplexu vyšší kategorie).
V současnosti nebyla využita možnost
budoucího využití barokního jižního křídla
Panského dvora rodu Kaunitz-Rietberg k multifunkčnímu využití s výhodou velikého parkoviště. Například pro komerční i výstavní
činnost jako galerii, velké výstavy vín s příhodnou temperaturou a podobně. Takovým způsobem jsou nyní využívány památné objekty
zázemí zámku ve Valticích či Lednici (multifunkční centrum).
Druhý neméně důležitý význam k zachování
jižního křídla bývalého dvora spočíval v omezení nově projektované zahuštěné bytové zástavby dotčeného území. Tato redukce i v počtu
nových vlastníků by částečně omezila ztrátu residenčního ducha špičkové lokality města Slavkova.
Rodem Kouniců od dob Dominika Ondřeje
byl Slavkov projektován nejen Domenikem
Martinellim i W. F. Petruzcim jako residenční
městský prostor zvláštní nadstandardní kvality
i významu.
Demolice jižního křídla dvora je vskutku zarážející a je nad chápání pro dnešní dobu. Zde
je otevřen precedens k otázce budoucí koncepce rozvoje našeho města. Jaromír Seifert

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

30

7/2016

Mezinárodní turnaj mužů a žen v beachvolejbalu
ZVÍTĚZILI R. KUFA S BÍZOU A KOLOCOVÁ S KVAPILOVOU – BRAZILCI SKONČILI AŽ NA 2. MÍSTĚ
Na mezinárodním turnaji STAROPRAMEN
COOL SUPER CUP v plážovém volejbalu ve
Slavkově u Brna, který se konal ve dnech 15.
až 17. července zvítězili Michal Bíza s Robertem Kufou v kategorii mužů a Kristýna Kolocová s Michaelou Kvapilovou v kategorii žen.
Brazilská dvojice Marcio–Vinicius skončila
v kategorii mužů až na druhém místě.
Na „pláži“ na koupališti ve Slavkově se již
tradičně za krásného slunečného počasí odehrál beachvolejbalový turnaj naší nejvyšší soutěže s mezinárodní účastí STAROPRAMEN
COOL SUPER CUP. Při účasti hráčů a hráček
z Brazílie, Slovinska, Slovenska, Rakouska,
Nizozemska a Finska se tento turnaj stal historicky mezinárodně nejlépe obsazeným turnajem v ČR.
Mezi muži předvedli excelentní výkon nestárnoucí legendy Přemysl Kubala s Petrem
Benešem, kteří bez porážky prošli až do semifinále, ale pak se přeci jen museli po vyrovnaných bitvách sklonit před mladšími soupeři
a nakonec obsadili čtvrté místo. Nejlepšími se
nakonec stali Robert Kufa s Michalem Bízou,
na které nakonec nestačili ani výborní Brazilci.
Tak, jak se v průběhu turnaje oteplovalo, tak
stoupaly i výkony brazilských volejbalistů
Marcia s Viniciem. Po úvodních zahřívacích

zápasech, kdy prohráli s J. Weissem a M. Tichým, se brazilci postupně zlepšovali, v opravách poráželi jednoho soupeře za
druhým, v semifinále oplatili porážku
dvojici J. Weiss-M. Tichý, ale ve finále
přeci jen byli R. Kufa s Bízou lepší.
V kategorii žen ukázala nejlepší formu
reprezentační dvojice Kristýna Kolocová s Michaelou Kvapilovou, které zúročily bohaté
zkušenosti z nedávných zápasů evropské i dodatečné světové olympijské kvalifikace
a celým turnajem prošla bez ztráty jediného
setu. Druhá nejvýše nasazená dvojice Magdaléna Dostálová s Karolínou Řeháčkovou svedla
v průběhu turnaje dvě osudové bitvy se skvěle
hrajícími Vendulou Haragovou a Michaelou

Formánkovou, které se ke konečnému pátému
místu probily dokonce až z kvalifikace. Dostálové s Řeháčkovou však zápasy v náročných opravách vzaly síly, které jim
chyběly nejen v semifinále s K. Kolocovou a M. Kvapilovou, ale i v boji
o třetí místo s vynikajícími Nizozemkami Julia Wouters a Mored de Vries.
Všechny zahraniční dvojice, bylo to celkem
devět párů v obou kategoriích, i když do finále
se probojovali v mužích jen Brazilci, přispěly
k vysoké úrovni slavkovského turnaje. Domácí
dvojice se ale v silné zahraniční konkurenci
neztratily a obsadily přední místa.
za SK Beachvolleyball Slavkov: Lubomír Kuchta,
Jan Biječek a David Zehnálek

Vyhlášení vítězů – ženy • Foto: archiv BV

Konečné pořadí nejlepších osmi dvojic z celkového počtu 28 mužských a 28 ženských dvojic:
Finále žen • Foto: archiv BV

Finále mužů • Foto: archiv BV
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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 30. července 2016

Vyhlášení vítězů – muži • Foto: archiv BV

Muži
1. Přemysl Kubala-Jan Hadrava
2. David Kufa-David Lenc
3. Jindřich Weiss-Martin Tichý
4. Přemysl Kubala-Petr Beneš
5. Jan Dumek-Pavel Rotrekl
5. David Kufa-David Lenc
7. Filip Palgut-Marek Ludha (SVK)
7. Dominik Samec-Martin Svátek
Ženy
1. Kolocová, Kvapilová
2. Nakládalová, Skalníková
3. Julia Wouters-Mored de Vries (NED)
4. Magdaléna Dostálová-Karolína Řeháčková
5. Martina Jakubšová-Lubica Šipošová
5. Vendula Haragová-Michaela Formánková
7. Eva Freiberger-Elisabeth Klopf (AUT)
7. Natálie Honzovičová-Tereza Pluhařová

KALENDÁŘ AKCÍ – SRPEN 2016
Datum

1.–31. 8.
1.–7. 8.
6. 8.
13. 8.
13. 8.
13. 8.
13. 8.
21. 8.
27. 8.

hod.

akce/místo konání

pořadatel

9–17 Vintage prohlídky – kostýmované prohlídky zámku
ZS-A
21.00 Letní filmový festival v zámeckém parku
ZS-A
Výstava psů welsh corgi
Napoleonské hry
ZS-A, JK Acaballado
9–17 Řemeslný jarmark v zámeckém parku
ZS-A, JK Acaballado
Kostýmované prohlídky s napoleonskou tematikou
ZS-A, Per Vobis
Zámecký košt vín
ZS-A
Šípková Růženka – kostým. prohlídky zámku, rez. vstupenek: 544 227 548
ZS-A
Triatlon pro každého. Koupaliště, žáci od 10 h, dospělí od 14 h. Austerlitz Adventure

Výstavy (přístupny souběžně s provozem zámku)
24. 3.–25. 9. 600 let od udělení znaku města (výstava k výročí města)
ZS-A
9. 6.–30. 8. Výstava o průvodcích aneb Život na zámku (výstava o průvodcovské činnosti)
ZS-A
23. 6.–28. 8. Mňam! (výstava ZUŠ F. France)
ZUŠ F. France, ZS-A
30. 6.–30. 10. Dracula a ti druzí
ZS-A

CITY
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52'Ζ1$0(1ĢΘ1(%252'Ζ1$9Ü7ĢΘ
A 100 + 100 MINUTAMI Z EVROPY ZDARMA
.HNDŀG«PXWDULIX5RGLQD0HQģ¯QHER5RGLQD9ÝWģ¯Q\Q¯GRVWDQHWHYROQ¿FKPLQXWSě¯FKR]¯FKKRYRUıDYROQ¿FKPLQXWSURYRO£Q¯]FHO«HYURSVN«XQLH
0LQXW\PıŀHWHY\Xŀ¯WSURFHORXYDģLURGLQXYU£PFLQDģLFKQRY¿FKWDULIıRGGR
3ODW¯SUR]HPÝ%HOJLH%XOKDUVNR'£QVNR(VWRQVNR)LQVNR)UDQFLHD5HXQLRQ*LEUDOWDU&KRUYDWVNRΖUVNRΖVODQGΖW£OLH.\SU/RW\ģVNR
/LFKWHQģWHMQVNR/LWYD/XFHPEXUVNR0DÑDUVNR0DOWD0DUWLQLN1ÝPHFNR1L]R]HP¯1RUVNR3ROVNR3RUWXJDOVNR5DNRXVNR
5XPXQVNRĚHFNR6DQ0DULQR6ORYHQVNR6ORYLQVNRĢSDQÝOVNRĢY«GVNR9HON£%ULW£QLH

RODINA MENŠÍ

[YROQ¿FKPLQXWGRYģHFKV¯W¯QHRPH]HQ«YRO£Q¯D606YHYODVWQ¯V¯WL0%PRELOQ¯KRLQWHUQHWX
[6Ζ0NDUWDV0%PRELOQ¯KRLQWHUQHWX

52'Ζ1$9Ü7ĢΘ

[YROQ¿FKPLQXWGRYģHFKV¯W¯606GRYģHFKV¯W¯QHRPH]HQ«YRO£Q¯D606YHYODVWQ¯V¯WL
0%PRELOQ¯KRLQWHUQHWX
[PLQXWYRO£Q¯YHYODVWQ¯V¯WL*%PRELOQ¯KRLQWHUQHWX

MHQ.ÏPÝV¯ÏQÝ
.ÏNEDO¯ÏNXPHQģ¯QHERYÝWģ¯

MHQ.ÏPÝV¯ÏQÝ
.ÏNEDO¯ÏNXPHQģ¯QHERYÝWģ¯

9H6ODYNRYÝX%UQDQDVSROHÏHQVN«PFHQWUX%RQDSDUWHQDSURWLVWDU«UDGQLFL
Tel.: 515 537 537
http://www.citymail.cz
obchod@vivo.cz

Občas offroad,
stále online.

Nový Tiguan. Život bez hranic.
Nový Tiguan Vám dopřeje svobodu pohybu, ať už míříte do online světa, anebo mimo cesty. Volitelný
systém 4MOTION Active Control nabízí čtyři jízdní profily, které si poradí prakticky s každým terénem.
Charakter SUV podtrhuje rovněž sebevědomý design. V novém Tiguanu vyzařuje síla z každého detailu.
www.novytiguan.cz
1. Stáhněte si zdarma aplikaci Volkswagen seeMore.
2. Otevřete „Skener obrázků/QR kódů“ a naskenujte inzerci.
3. Objevujte speciální 3D interaktivní obsah.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,7–7,4 l/100 km, 123–170 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO - BAYER, s.r.o.
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

