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Slovo starosty
Člověk by řekl,

že po zimě přijde
jaro, ale ledva pře-
staly mrazy, máme
tu léto v plném roz-
puku! To s sebou
nese úklid komuni-
kací po zimě, roz-

voz kontejnerů na zeleň a také trávu,
kterou slyšíme růst. Technické služby
města dělají, co můžou a mrzí mě, že
si někteří občané jejich práce neváží,
a místo, aby si zametli před vlastním
prahem, kritizují na místech, kde
bych čekal spíše toleranci a pocho-

Michal Boudný
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V sobotu 14. dubna jsme slavnostně
otevřeli zrekonstruovaný stadion.
A ihned jsme ho také otestovali.

Téměř 150 dětí ze základních škol se utkalo
v atletických disciplínách. Nový ovál pokř-
tili starosta Michal Boudný, místostarostka
Marie Jedličková a místostarosta Petr Kos-
tík, místopředseda Senátu Ivo Bárek, radní

pro sport Jihomoravského kraje Jana Pejchalová a náměstek hejt-
mana Jihomoravského kraje Roman Hanák. Bylo nám ctí, že po-
zvání přijal také zlatý olympionik v dráhové cyklistice z roku
1964 Jiří Daler. Děkujeme všem, kteří se podíleli na bezchybné or-
ganizaci závodů – zejména trenérům Atletika Slavkov u Brna, Mar-
tin Křížka a jeho kolegovi Michalovi za osvěžující moderování,
slavkovským hasičům a záchranářům za dodání pocitu bezpečí
a v neposlední řadě skupině Výlet za navození příjemné atmosféry.
Občerstvení dětem a hodnotné ceny věnoval Golf Hotel Austerlitz.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na jedinečné atmosféře! vs

Zrekonstruovaný stadion
pokřtily děti při atletických závodech

Foto: B. Maleček Další fotografie najdete na straně 12 zpravodaje

Foto: 2x J. Sláma
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(Dokončení ze str. 1)

městem od Penny až po Němčany, která je ve
schvalovacím procesu, a se kterou investor (Ji-
homoravský kraj) počítá na příští rok.

Když jsem v pátek třináctého podepisoval
smlouvu o dílo na cyklostezku, nedával jsem
magickému datu velký význam. Dnes je již
staveniště předané a koncem léta se můžeme
těšit na novou dopravní stavbu, která udělá ra-
dost nejen cyklistům. Zároveň s cyklostezkou
je na světě platná smlouva na obnovu zámec-
kých valů. To, že je mnohým Slavkovákům
zámek trnem v oku, je známý fakt, ale dovolte
mi připomenout, že tento barokní skvost je
včetně zahrady majetkem města. A jako takový
vyžaduje neustálou péči a s tím související fi-
nance. Po dvou letech se nám podařilo získat
finanční prostředky z Evropské unie s pětipro-
centní účastí města! To znamená, že ze
„svého“ vynaložíme zhruba 2 500 000 Kč, což
odpovídá rekonstrukci jedné malé ulice. Nedo-
káži si celou akci bez tak obrovského podílu
EU představit a ať se bráníme skutečnosti, jak
chceme, bez zásahu v takovém rozsahu by nám
zdivo brzy spadlo na hlavu. O zbořené zdi
v přilehlé aleji ani nemluvě. Když je řeč o péči
o majetek, společenské centrum Bonaparte do-
stane novou střechu včetně věžičky, která je

v havarijním stavu. Tento objekt si však vyžádá
spoustu investic, jelikož stav „boncku“ je více
než špatný a pohled na kdysi exponovaná
místa je dnes smutný. 

Na závěr mi, milí čtenáři, dovolte podělit se
o jeden příběh, který se mi minulý týden při-
hodil. Když jsem před transfuzní stanicí v Bo-
hunicích, kam docházím pravidelně darovat
krev, zamykal auto, slyšel jsem tenký hlásek,
jak na mě volá: „Pane, pane…“,  otočím se
a stojí tam velmi stará paní o holi. Po otázce,
co potřebuje, mi sdělila, že je sama, nemá ro-
dinu a nikoho. Lékař jí předepsal léky a nemá
na ně peníze. V tu ránu nevíte co dělat, jak se
zachovat? Našel jsem tedy v kapse tři sta
korun, které jsem předešlý den nestačil prohý-
řit na finálovém zápase brněnské Komety
a s radostí jí je dal. Křížek na čelo, slova díků
a dobrý pocit mně byly odměnou, ale celý den
jsem musel myslet na to, že je to fakt! Že ta
dáma nemá ani rodinu, ani peníze. A od té
chvíle, když slyším lidi nadávat na zúžení na
dálnici, na policajty, že měří tam i tam, na to
či ono, neubráním se smíchu. To totiž směšné
je! A každý z nás, než začne lát, měl by se roz-
hlédnout kolem, zda na něj také někdo ne-
volá… Michal Boudný, starosta města

pení. V počtu zaměstnanců, které mají k dis-
pozici, klobouk dolů! Pokud ještě zůstanu
u úklidu, tak bych rád vyslovil velké poděko-
vání všem dobrovolníkům a organizacím na-
šeho města, kteří se zúčastnili celorepublikové
akce Ukliďme Česko. Účast byla vskutku re-
kordní a překvapilo mě množství malých dětí,
které se s obrovským nasazením vrhly do polí,
luk a strání. Bohužel, třicet kubických metrů
odpadu je svědectvím, že si stále pod sebou
steleme a jsme nepoučitelní. Dalším bodem,
který je hojně diskutovaný, je doprava. Někdy
až oněmím, či zůstanu v úžasu nad komentáři
k dopravě. Drtivá většina je plna nenávisti, hra-
běcích rad, či „odborných“ názorů. Naopak,
respekt před vámi, kteří chápou důležitost
oprav a s tím související omezení a snížení
komfortu bydlení na objízdných trasách. Byť
tyto akce nejsou vyvolané městem, jsem rád,
že se nám podařilo zajistit řízení křižovatky
u cukrovaru při ranní špičce či snížení rychlosti
na Špitálské. Odměnou po všech patáliích
s obchvatem nám bude rekonstrukce průtahu

Slovo starosty

úklidu zúčastnily se nejen členové „tradičních“
organizací jako hasičská jednota, ochranářský
spolek, myslivci, ř.-k. farnost či zaměstnanci
městského úřadu a zámku, ale zejména desítky
rodičů s dětmi a další jednotlivci. Nasbírali jsme

Při úklidu Slavkova jsme posbírali 3,5 tuny odpadu
V sobotu 7. dubna se město Slavkov u Brna

zapojilo do celorepublikové akce Ukliďme
Česko. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
přišli a uklízeli, kde se dalo. V ulicích a v okolní
přírodě vás bylo téměř 150! Máme radost, že se

Podatelna se stěhuje
Podatelna městského úřadu bude od května

přestěhovaná. Nově ji naleznete v přízemí bu-
dovy Palackého náměstí 260 (budova městského
úřadu vedle pošty). Kancelář bude sousedit
s živnostenským úřadem, který sídlí za proskle-
nými dveřmi vpravo po vstupu do budovy. 

V polovině května budou také dokončeny
práce na opravě elektroinstalace v budově Pa-
lackého náměstí 65. Do kanceláří v prvním po-
schodí se tak můžou vrátit referenti a technici
stavebního úřadu, kteří dočasně sídlí v Spole-
čenském centru Bonaparte. Odbor územního
plánování bude mít kanceláře ve vnitrobloku
budovy 65 (mimo jiné také v kanceláři stávající
podatelny). Z dočasného pracoviště na budově
úřadu práce se vrátí zpět do původních kance-
láří v prvním patře také pracovníci odboru in-
vestic a rozvoje. 

Detailní informace budou zveřejněny na
webu města v sekci Městský úřad – kontakty
a budou také řádně označeny.  vs

téměř 3,5 tun odpadu, který jsme převezli spo-
lečnosti Respono k ekologické likvidaci. Děku-
jeme také všem, kteří s námi ukončili příjemné
dopoledne v areálu technických služeb při opé-
kání špekáčků. Těšíme se na další ročník! vs

Účastníci akce Ukliďme Slavkov • Foto: 7x R. Lánský
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

23. zasedání ZM – 26. 3. 2018

124. schůze RM – 9. 4. 2018
1. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na stavební

práce, při kterých bude provedena rekonstrukce chod-
níku na západní straně ul. Tyršova v úseku od ISŠ po ulici
Husova, dle předložených návrhů zadávacích podmínek
soutěže.

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností
SKR STAV s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 269 61
474 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

1. ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, účetní
závěrku města Slavkov u Brna sestavenou k rozvahovému
dni 31.12.2017. 

2. ZM schvaluje výsledek hospodaření běžného
 účetního období města Slavkov u Brna za rok 2017 ve
výši 37 323 187,98 Kč v hlavní činnosti a ve výši
6 687 953,99 Kč v hospodářské činnosti.

3. ZM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku
města Slavkov u Brna za rok 2017 – převedení částky
6 687 954 Kč do fondu BTH.

4. ZM schvaluje tvorbu a čerpání fondu BTH předložený
oddělením správy majetku pro rok 2018 v předloženém
znění

5. ZM schvaluje upravený návrh plánu vedlejší hospo-
dářské činnosti pro rok 2018 v předloženém znění.

6. ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního vý-
boru konaného dne 21. 3. 2018.

7. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 13 v předlože-
ném znění

8. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 14 v předlože-
ném znění

9. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 15 v předlože-
ném znění

10. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16 v předlo-
ženém znění

11. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 17 v předlo-
ženém znění

12. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 18 v předlo-
ženém znění

13. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 19 v předlo-
ženém znění

14. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 20 v předlo-
ženém znění

15. ZM bere na vědomí předložená rozpočtová opa-
tření č. 10-12 schválená radou města číslem usnesení
2523/120/RM/2018/Veřejný.

16. ZM schvaluje záměr realizace měření rychlosti na
silnici I/50 ve směru od Holubic před křižovatkou silnic
I/50 a III/3836 u obce Velešovice.

17. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy před-
loženého znění o poskytnutí dotací na rok 2018 s posky-
tovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno –
Oblastní charitou Hodonín v celkové výši 699 980 Kč.

18. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy před-
loženého znění o poskytnutí dotací na rok 2018 s posky-
tovatelem sociálních služeb: Rodinnou pohodou, z.s.
Vyškov v celkové výši 80 298 Kč. 

19. ZM schvaluje rozdělení dotace ve výši 1 775 000 Kč
a povinného příspěvku z rozpočtu města (dle podmínek
Programu) za podmínky, že bude dotace poskytnuta
městu 1. Slavkov u Brna, Palackého nám. 65, Slavkov
u Brna, ve výši 1 675 000 Kč z Programu a 653 779 Kč
z rozpočtu města na restaurování soch v zámecké za-
hradě – akce Zámek s podzámčím, parkem a sochařskou
výzdobou; 2. Ing. Miroslavu Zichovi a Ivaně Zichové ve
výši 100 000 Kč z Programu a 20 000 Kč z rozpočtu
města na obnovu fasády domu č.p. 104 na Koláčkově ná-
městí, KP r.č. 51120/7-9012.

20. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Glitter
Stars, z. s., Tyršova 1108, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
22759964 ve výši 210 000 Kč.

21. ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální dotace Glitter Stars, z. s., Tyršova 1108, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 22759964, v předloženém znění.

22. ZM schvaluje Program rozvoje města na rok 2018
v předloženém znění.

23. ZM souhlasí se směnou pozemků parc. č. parc.
č. 694 a parc. č. 695, oba v k.ú. Slavkov u Brna vč. budov
o celkové výměře 1 565 m2 ve vlastnictví města Slavkov
u Brna za pozemek parc. č. 964 zastavěná plocha a ná-
dvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 727 m2 a za 1/2 po-
dílu z pozemku parc. č. 965 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře 349 m2 ve vlastnictví pana Milana Rudolfa
a paní Jany Rudolfové dle přiložených mapek. Vzniklý fi-
nanční rozdíl ve výši 5 000 000 Kč uhradí město Slavkov
u Brna manželům Rudolfovým do 15 dní ode dne zápisu
vlastnického práva do katastru nemovitostí. Náklady sou-
visející s převodem (správní poplatek za návrh na vklad,
ZP č. 3681-136-2017 a ZP č. 13-4/16) uhradí město Slav-
kov u Brna. Daňové povinnosti budou splněny dle platné
legislativy.

24. prodej pozemku parc. č. 2636/30 ostatní plocha
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 18 m2 z vlastnictví města
Slavkov u Brna do vlastnictví manželů pana Miroslava
Marka a paní Ireny Markové za kupní cenu ve výši
10 041,84 Kč (557,88 Kč/m2) stanovenou znaleckým po-
sudkem č. 3795-034-2018 dle přiložené mapy.

25. ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 2636/14
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 18 m2

z vlastnictví města do vlastnictví manželů pana Miroslava
Vrány a paní Jany Vránové za kupní cenu ve výši
10 041,84 Kč (557,88 Kč/m2) stanovenou znaleckým po-
sudkem č. 3795-034-2018 dle přiložené mapy.

26. ZM schvaluje směnu části pozemků parc. č. 3506/1
(pozn. dle přiloženého GP se jedná o část „g“) vše v k. ú.
Slavkov u Brna o výměře 50 m2 ve vlastnictví manželů
pana Radoslava Lánského a paní Aleny Lánské za části
pozemků parc. č. 3590/5, 3583/5, 3504 a parc. č. 3583/2
vše v k. ú. Slavkov u Brna o výměře 50 m2 (pozn. dle při-
loženého GP se jedná o nově vzniklý pozemek parc.
č. 3590/8 díl „a“ a „b“ a o části pozemků parc. č. 3504
díl „c“ a parc. č. 3583/2 díl „d“) ve vlastnictví města dle
přiložené mapy a geometrického plánu, bez finančního
doplatku. Náklady na vypracování geometrického plánu
a znaleckého posudku uhradí město, náklady za správní
poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí
uhradí směnitelé. Daňové povinnosti budou splněny dle
platné legislativy.

27. ZM schvaluje směnu části pozemku parc.
č. 2690/193 ostatní plocha o výměře 37 m2 ve vlastnictví
města Slavkov u Brna za část pozemku parc. č. 2690/61
orná půda o výměře 25 m2, oba v k.ú. Slavkov u Brna ve
vlastnictví paní Mgr. Elišky Rozkydalové dle přiložené
mapy a GP č. 3351-77/2017. Vzniklý finanční rozdíl ve
výši 3 924 Kč bez DPH a náklady související se směnou
(geometrický plán a správní poplatek za návrh na vklad)
uhradí směnitelka.

28. ZM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc. č. 1157 trvalý travní porost v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 180 m2.

29. ZM schvaluje bezúplatný převod k nově vzniklému
pozemku parc. č. 3779/3 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře 144 m2 dle přiloženého geometrického

plánu č. 3386-50/2018, související s výstavbou parkova-
cích stání u ZŠ Tyršova, z vlastnictví Jihomoravského
kraje, sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ:
70888337 do vlastnictví města Slavkov u Brna. Náklady
související s převodem nemovitosti (správní poplatek za
návrh na vklad, geometrický plán č. 3386-50/2018)
uhradí město.

30. ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy na převod
části pozemků: parc. č. 1459/3 ostatní plocha – silnice
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 18 m2 z vlastnictví
paní Marie Stackeové, parc. č. 1459/4 ostatní plocha –
silnice v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 8 m2 ve spolu-
vlastnictví paní Marie Stackeové, a pana Martina Žemly;
parc. č. 1459/7 ostatní plocha – silnice v k. ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 10 m2 a parc. č. 1459/19 ostatní plo-
cha – silnice v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 6 m2 ve
vlastnictví pana Stanislava Žemly a paní Marie Žemlové;
parc. č. 1459/6 ostatní plocha – silnice v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 8 m2 a parc. č. 1459/5 ostatní plo-
cha – silnice v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 10 m2

ve vlastnictví pana Martina Žemly; dle přiložené mapy,
do vlastnictví města Slavkov u Brna, za kupní cenu ve výši
300 Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitosti
(správní poplatek za návrh na vklad, geometrický plán)
uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle
platné legislativy.

31. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 10/2017
o nočním klidu, v předloženém znění. 

32. ZM deleguje zástupcem města na valné hromadě
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ:
49454587, paní Ing. Marii Jedličkovou, místostarostku
města Slavkova u Brna. Pro případ nemoci nebo pracov-
ního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Bc. Li-
bora Eliáše, člena rady města Slavkova u Brna.
Delegovaný zástupce je zmocněn k hlasování a ke všem
právním jednáním dle programu valné hromady, stanov
a.s. a platných právních předpisů.

33. ZM deleguje zástupcem města na valné hromadě
společnosti RESPONO, a.s., IČ: 49435612, pana Bc. Mi-
chala Boudného, starostu města Slavkova u Brna. Pro pří-
pad nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje
náhradníkem pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města
Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je zmocněn k hla-
sování a ke všem právním jednáním akcionáře dle pro-
gramu valné hromady, stanov a.s. a platných právních
předpisů.

34. ZM bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního
výboru v roce 2017.

35. ZM bere na vědomí informace o provedených kon-
trolách.

36. ZM bere na vědomí zápis č. 10 ze zasedání kon-
trolního výboru.

37. ZM schvaluje plán kontrol na rok 2018
38. ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru

o provedené kontrole v příspěvkové organizaci Zámek
Slavkov – Austerlitz

39. ZM ukládá RM, aby při uzavírání majetkových
smluv a dodatků ke stávajícím smlouvám bylo postupo-
váno dle jednotných pravidel - v souladu s doporučením,
které KV předložil ZM dne 31. 7. 2015 pod bodem 17/2

40. ZM ukládá RM, aby sestavila přehled prostor vhod-
ných k pronajímání a vizi jejich využití, rovněž tak vizi
dalšího využití u prostor, v nichž končí nájemní smlouvy.

1. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci
„Oprava chodníku ul. Tyršova, úsek od ISŠ po ul. Hu-
sovu“, byla nejvýhodnější nabídka předložena uchaze-
čem EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha,
IČO: 452 74 924.

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku
„Oprava chodníku ul. Tyršova, úsek od ISŠ po ul. Hu-
sovu“ se společností EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10,
110 00 Praha, IČ: 452 74 924 v předloženém znění.

3. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě
o dílo na veřejnou zakázku: „Obnova zámecké zdi – Slav-
kov u Brna“ se společností Tocháček spol. s r.o., Slovinská
2958/36, 612 00 Brno, IČ: 449 61 367 dle předloženého
návrhu. 

4. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě
o dílo na veřejnou zakázku: „Zpřístupnění valů zámku
Slavkov u Brna“ se společností SKR stav, Nováčkova
233/18, 614 00 Brno, IČ:269 61 474 dle předloženého
návrhu.

126. schůze RM – 18. 4. 2018
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123. schůze RM – 3. 4. 2018
1. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – Technické služby města
Slavkov u Brna, příspěvková organizace k rozvahovému
dni 31. 12. 2017 v předloženém znění.

2. RM schvaluje výsledek hospodaření v předlože-
ném znění – Technické služby města Slavkov u Brna,
příspěvková organizace za rok 2017 ve výši 596
988,57 Kč.

3. RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku
v předloženém znění – Technické služby města Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, převod do rezervního
fondu ve výši 596 988,57 Kč.

4. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – Zámek Slavkov – Austerlitz,
příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12.
2017 v předloženém znění.

5. RM schvaluje výsledek hospodaření v předlože-
ném znění – Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková
organizace za rok 2017 ve výši 262 205,48 Kč.

6. RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku
v předloženém znění - Zámek Slavkov - Austerlitz, pří-
spěvková organizace, převod do rezervního fondu ve
výši 262 205,48 Kč.

7. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – Základní škola Komenského,
příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12.
2017 v předloženém znění.

8. RM schvaluje výsledek hospodaření v předlože-
ném znění - Základní škola Komenského, příspěvková
organizace za rok 2017 ve výši 427 451,46 Kč.

9. RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku
v předloženém znění – Základní škola Komenského,
příspěvková organizace, převod do rezervního fondu
ve výši 427 451,46 Kč.

10. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – Základní škola Tyršova, pří-
spěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2017
v předloženém znění.

11. RM schvaluje výsledek hospodaření v předlože-
ném znění – Základní škola Tyršova, příspěvková orga-
nizace za rok 2017 ve výši 329 250,07 Kč.

12. RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku
v předloženém znění – Základní škola Tyršova, příspěv-
ková organizace, převod do rezervního fondu ve výši
329 250,07 Kč.

13. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – Mateřská škola Zvídálek,
příspěvková organizace k rozvahovému dni
31. 12. 2017 v předloženém znění.

14. RM schvaluje výsledek hospodaření v předlože-
ném znění - Mateřská škola Zvídálek, příspěvková or-
ganizace za rok 2017 ve výši 96 360,93 Kč.

15. RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku
v předloženém znění – Mateřská škola Zvídálek, pří-
spěvková organizace, převod do rezervního fondu ve
výši 96 360,93 Kč.

16. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – ZUŠ, příspěvková organi-

zace k rozvahovému dni 31. 12. 2017 v předloženém
znění.

17. RM schvaluje výsledek hospodaření v předlože-
ném znění – ZUŠ, příspěvková organizace za rok 2017
ve výši 293 139,34 Kč.

18. RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku
v předloženém znění – ZUŠ, příspěvková organizace,
převod do rezervního fondu ve výši 213 139,34 Kč, pře-
vod do fondu odměn ve výši 80 000,00 Kč.

19. RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. o)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, účetní závěrku – DDM, příspěvková organi-
zace k rozvahovému dni 31. 12. 2017 v předloženém
znění.

20. RM schvaluje výsledek hospodaření v předlože-
ném znění – DDM, příspěvková organizace za rok 2017
ve výši 76 892,76 Kč.

21. RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku
v předloženém znění – DDM, příspěvková organizace,
převod do rezervního fondu ve výši 76 892,76 Kč.

22. RM doporučuje ZM nezveřejňovat záměr prodeje
pozemku parc. č. 2053 orná půda v k. ú. Slavkovu Brna
o výměře 2449 m2.

23. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejíž
předmětem je užívání nebytových prostor v budově
kabin a venkovních prostor pod restaurační zahrádkou
v areálu atletického stadionu ve Slavkově u Brna leží-
cího na pozemcích par. č. 1089/2 a 1089/9 v k.ú. Slav-
kov u Brna o celkové výměře 135 m2 dle přiloženého
návrhu smluvního kontraktu a přiložené mapy s panem
Miroslavem Faksou, a panem Davidem Udržalem

24. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu
dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu na
pozemku parc. č. 2497/1 v k. ú. Slavkov u Brna, který
je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, k rodinnému
domu na pozemku parc. č. 2073 v k. ú. Slavkov u Brna
s manželi Petrou a Romanem Kumrovými.

25. RM schvaluje uzavření předloženého návrhu do-
hody o převodu investorství na výstavbu infrastruktury
v lokalitě ulice Slunečná s panem Danem Navrátilem.

26. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na do-
dávku a montáž klimatizace do čekárny polikliniky č.p.
288 s dodavatelem CMC Heating, s.r.o., Žarošice 65,
696 34 Žarošice, IČ: 292 30 586 v předloženém znění.

27. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky: „Cyklo -
stezka Slavkov u Brna–Hodějice – TDI a koordinátor
BOZP“ že nejvýhodnější nabídka byla podána uchaze-
čem STAVCON s.r.o., Havláskova 246/22, 621 00 Brno,
IČ: 277388769 na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek v rámci veřejné zakázky: „Cyklostezka
Slavkov u Brna–Hodějice – TDI a koordinátor BOZP“
že nejvýhodnější nabídka byla podána uchazečem
STAVCON s.r.o., Havláskova 246/22, 621 00 Brno, IČ:
277388769.

28. RM schvaluje na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek uzavření příkazních smluv na
výkon TDI a koordinátora BOZP v rámci veřejné za-
kázky: „Cyklostezka Slavkov u Brna–Hodějice – TDI
a koordinátor BOZP“ s uchazečem STAVCON s.r.o., Ha-
vláskova 246/22, 621 00 Brno, IČ: 277388769 dle před-
ložených návrhů smluv.

29. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 1. 4.2 014 k bytu č. 6, Palackého nám.

123, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Růženou Boldyo-
vou, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu ur-
čitou, a to do 31. 3. 2023 za smluvní nájemné 55,50
Kč/m2.

30. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě ze dne 18. 3. 2013 k bytu č. 8, Zlatá Hora
1229, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Petrou Zaoralo-
vou, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu ur-
čitou, a to do 31. 3. 2019 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.

31. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 1. 4. 2014 k bytu č. 6, Zlatá Hora 1237,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Ivetou Sedláčkovou,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
a to do 31. 3. 2023 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.

32. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném
nájmu a převodu k bytu č. 3, Litavská 1487, Slavkov
u Brna a související smlouvy o zápůjčce, z pana Pikoly
Stanislava na paní Svobodovou Ivetu, a Ing. Svobodo-
vou Lucii. V případě uvedeného převodu práv a povin-
ností souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 3,
Litavská 1487, Slavkov u Brna, s paní Svobodovou Ive-
tou a Ing. Svobodovou Lucií s účinností od 1. 4. 2018.

33. RM uděluje souhlas s podnájmem v provozovně
pedikúry v suterénu budovy polikliniky, Tyršova č.p. 324,
Slavkov u Brna, pro paní Lenku Juřečkovou, IČ:
05641233.

34. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj
města a dopravu č. 24-2018.

35. RM bere na vědomí předloženou zprávu o čin-
nosti komise pro životní prostředí za rok 2017.

36. RM bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení
životního prostředí za rok 2017.

37. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru so-
ciálních věcí v roce 2017 v předloženém znění.

38. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 3000 Kč z položky rozpočtu města určené na
humanitární účely v roce 2018 Asociaci rodičů a přátel
zdrav. postižených dětí v ČR, z.s., klub „Paprsek“, IČ:
49408577, sídlo Tyršova 29, 682 01 Vyškov.

39. RM bere na vědomí zprávu o činnosti komise pro
zahraniční vztahy v roce 2017 a plán zahraničních vý-
jezdů a reprezentačních akcí v roce 2018.

40. RM schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu města
na částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální
odpad, a to obdarovaným, kteří jsou uvedeni v se-
znamu, jenž je přílohou tohoto usnesení. 

41. RM schvaluje účast města v programu wifi4EU.
42. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 Zámku

Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, v předlo-
ženém znění v příloze.

43. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejné za-
kázky ZS-A na expozici Právo útrpné dle výběrového ří-
zení ze dne 26. března 2018 (viz příloha).

44. RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů 30. 4.
2018 a 7. 5. 2018 v ZŠ Komenského Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace.

45. RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů 30. 4.
2018 a 7. 5. 2018 pro žáky Základní školy Tyršova Slav-
kov u Brna, příspěvková organizace.

Městský stadion je přístupný také individu-
álním běžcům, kteří chtějí využít tartanový
povrch.

Správa stadionu ve spolupráci s užívajícími
subjekty stanovila dobu určenou veřejnosti ná-
sledovně: 
DUBEN–ZÁŘÍ:

úterý 18–19.30 hodin
čtvrtek 18–19.30 hodin

pátek 18–19.30 hodin
neděle 9–11.00 hodin (mimo zápasů ko-

pané nebo atletických závodů)
ŘÍJEN:

úterý 17–18.30 hodin
čtvrtek 17–18.30 hodin
pátek 17–18.30 hodin
neděle 9–11.00 hodin (mimo zápasů ko-

pané nebo atletických závodů)

Veřejné hodiny pro trénink běhu na tartanu
LISTOPAD:

Zavřeno z důvodu zanášení bláta na tar-
tan a možnost běhat v terénu.

Veřejnost je povinna respektovat případné
požadavky trenérů oddílů kopané, atletiky,
správy stadionu a řídit se provozním řádem
sportoviště, který byl zveřejněn v minulém
čísle zpravodaje a je vyvěšen v areálu stadionu.

Správa stadionu
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1. RM a provádí v souladu s usnesením
č. 388/21/ZM/2017 rozpočtové opatření č. 21-22 v před-
loženém znění.

2. RM doporučuje ZM navýšit finanční prostředky
o 30 800 Kč pro poskytnutí individuální dotace z roz-
počtu města 2018.

3. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši
7 800 Kč Křesťanské mateřské škole Karolínka ve Slav-
kově u Brna, školské právnické osobě, IČ: 71341251, se
sídlem Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna, v před-
loženém znění.

4. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
města ve výši 213 000 Kč Křesťanské mateřské škole Ka-
rolínka ve Slavkově u Brna, školské právnické osobě, IČ:
71341251, se sídlem Malinovského 280, 684 01 Slavkov
u Brna, v předloženém znění, a to za podmínky schválení
navýšení finančních prostředků z rozpočtu města urče-
ných k poskytování individuálních dotací v roce 2018
o 30 800 Kč. 

5. RM doporučuje ZM schválit úplatný majetkoprávní
převod k: pozemku parc. č. 2829/3 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Slavkov u Brna o výměře 21 m2 z vlast-
nictví města do vlastnictví paní Olgy Kučerové, pozemku
parc. č. 2829/6 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Slavkov
u Brna o výměře 19 m2 z vlastnictví města do vlastnictví
paní Petry Pěnčíkové, pozemku parc. č. 2829/7 zastavěná
plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 21 m2

z vlastnictví města do vlastnictví manželů pana Jaromíra
Essler a paní Soni Esslerové, pozemku parc. č. 2829/5 za-
stavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
19 m2 z vlastnictví města do vlastnictví pana Radka An-
drly, pozemku parc. č. 2829/4 zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 19 m2 z vlastnictví města
do vlastnictví manželů pana Jana Šmída, a paní Lenku

Šmídovou, dle přiložené mapy za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem č. 3795-034-2018 ve výši
558 Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitosti
(správní poplatek za návrh na vklad) uhradí kupující. Da-
ňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

6. RM doporučuje ZM nedat souhlas s jakýmkoliv ma-
jetkoprávním nakládáním s částí pozemku parc.
č. 354/30 v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené mapy a při-
ložené žádosti pana Josefa Andratschkeho, předsedy SVJ
Zelnice II 1601, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 64299503.

7. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní
smlouvě ze dne 13. 5. 2013 za účelem prodloužení pro-
vozování Napoleonské expozice se společností Zámek
Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, IČ: 003 73
320.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském
pachtu s manželi paní Zuzanou Nikodemovou a panem
Josefem Nikodemem, jejíž předmětem bude obhospoda-
řování pozemku parc. č. 1059 zahrada o výměře 165 m2

v k.ú. Slavkov u Brna a části pozemku parc. č. 1070 za-
hrada o výměře cca 1200 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle
přiložené mapy za roční pachtovné ve výši 547 Kč.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Ger-
stnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400
týkající se pozemků parc. č. 335/2, 334/2, 337/9, 338/1,
339/1, 342, vše ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna, je-
jichž vlastníkem je město, dle přiložené situace (stavba
s názvem „Slavkov, kabel NN SDH + HZS JMK“) v před-
loženém znění.

10. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem
Ing. Svatoplukem Holotíkem, IČ: 643 14 618 na zpraco-
vání projektové dokumentace stavebních úprav veřejné
infrastruktury v ulici Na Vyhlídce.

11. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ-
ností JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 15000 Praha,
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IČ: 253 13 436 na zajištění obnovy městského kamero-
vého systému.

12. RM rozhoduje na základě podaných nabídek, že
nejvhodnější nabídka na zakázku: „Analýza sociální di-
ferenciace“ byla podána nabídka společností Obce v da-
tech, s.r.o., Šaldova 219/1, Praha, IČ: 057 55 875.

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekt:
„Analýza sociální diferenciace“ se společností Obce
v datech, s.r.o., Šaldova 219/1, Praha, IČ: 057 55 875.

14. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor – poliklinika č. 52/551 s fir-
mou SANIT-K, s.r.o., Malinovského 551, Slavkov u Brna,
684 01, IČ: 28312627, v předloženém znění.

15. RM bere na vědomí zprávu o činnosti oddělení
správních činností za rok 2017.

16. RM bere na vědomí zprávu o činnosti odd. Obecní
živnostenský úřad za rok 2017.

17. RM doporučuje ZM převedení části ÚIP (víceúče-
lový zametací vůz) ve výši 175 750 Kč na ÚNP z důvodu
vysoutěžené nižší ceny na použití servisních prohlídek
a dodání náhradních dílů rychlého opotřebení, dle důvo-
dové zprávy. 

18. RM schvaluje přesun finančních prostředků ZS-A
z rezervního fondu do investičního fondu ve výši
153 840 Kč

19. RM schvaluje čerpání investičního fondu Zámku
Slavkov – Austerlitz, přísp. organizace, ve výši 153 840 Kč.

20. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejné za-
kázky ZS-A na expozici Právo útrpné dle výběrového ří-
zení ze dne 12. dubna 2018 

21. RM souhlasí s uzavřením kina Jas dle důvodové
zprávy od 1. 5. 2018 a ukládá ZS-A navrhnout způsob za-
jištění provozu kina nejpozději od 1. 9. 2018 (včetně va-
rianty přesunu do náhradních prostor SCB).

22. RM schvaluje ZS-A pořádání akce: Rok informatiky
2019 v režimu dle důvodové zprávy.

Pro dítě a jeho vývoj je důležité vyrůstat
v rodině, zažívat pocit bezpečí, přijetí, mít
oporu rodiče či pečující osoby, která mu po-
máhá dospět a osamostatnit se.

Ne vždy tomu tak je. Některé děti již ve
svém útlém věku zažijí rozpad rodiny, bydlení
v nevyhovujících podmínkách, hmotnou nouzi
nebo také domácí násilí či šikanu apod. Takové
děti a jejich rodiny obvykle přicházejí do kon-
taktu s pracovníky různých institucí a organi-
zací, které se jejich situací zabývají a snaží se
jim pomoct. Pracovat na propojení všech
těchto aktérů je jedním z cílů a činností lokál-
ního síťaře. A kdo to je? Jedná se o pracovníka
projektu Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR (MPSV) „Systémový rozvoj a podpora ná-
strojů sociálně-právní ochrany dětí“. Jeho úko-
lem je podporovat spolupráci a komunikaci
všech aktérů sítě, aby se ohroženým dětem
a jejich rodinám dostalo včasné pomoci. V naší
obci s rozšířenou působností Slavkov u Brna
je lokální síťařkou Mgr. Gabriela Vybíralová.

V úterý 27. února lokální síťařka svolala me-
zioborové setkání, kterého se uskutečnilo ve
Slavkově u Brna za účasti 27 zástupců sítě slu-
žeb pro ohrožené děti a jejich rodiny - starostů
okolních obcí, ředitelů a výchovných poradců
základních a mateřských škol, pracovnic or-
gánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD),
Sociálně aktivizační služby pro rodinu Piafa,
Integrované střední školy a Apoštolské církve.

Co bylo na programu a jaký byl cíl? Cílem
setkání bylo vzájemně se informovat o potře-
bách ohrožených dětí v blízkém okolí. Zástupci
sítě zde hlavně diskutovali možnosti posílení
spolupráce v oblasti vyhledávání a následné
péče o ohrožené děti a jejich rodiny. Dále si vy-
měnili informace o možnostech, dostupnosti,
kvalitě a potřebách preventivních programů pro
děti na základních školách v regionu. Lokální
síťařka Gabriela Vybíralová k setkání dodává:

Mezioborová spolupráce pomáhá zlepšit péči
o ohrožené děti na Slavkovsku 

„Účastníci hodnotili kulatý stůl jako velmi pří-
nosný. Shodli se na důležitosti preventivních
programů ve školách a zejména aktuální po-
třebě práce s fenoménem kyberšikany. Děkuji
všem, kdo mi pomohli setkání zorganizovat
a účastníkům za jejich angažovanost a těším se
na další spolupráci.“ 

V návaznosti na setkání se podařilo síťařce ve
spolupráci s MAP zorganizovat seminář na téma
Kyberšikana vedený Mgr. Janem Čoupkem
z Městské policie Brno. Zájemci z řad učitelů
a výchovných poradců se dozvěděli, jak rozpo-
znat rizika kyberšikany a jak jim předcházet. 

Síťařka dál podporuje spolupráci aktérů místní
sítě se zaměřením na včasnou pomoc ohrože-
ným dětem a jejich rodinám a věnuje se dalším
tématům, která jsou v síti aktuální. Více infor-
mací o projektu MPSV zjistíte na www.pravo-
nadetstvi.cz. Gabriela Vybíralová

Tyršova ulice se dočká oprav dalšího úseku
chodníku. Tentokrát se bagry zakousnou do ze-
miny v západní části ulice – od vjezdu do in-
tegrované střední školy až po ulici Husova.
Téměř dvou set metrový úsek bude kompletně
rekonstruovaný a vyžádá si práce trvající téměř

dva měsíce. Přestože stavba omezí pohyb
chodců a uzavře chodník v téměř v celého jeho
délce, vstupy do budov budou zajištěny a ex-
ponované úseky zpřístupněny. Práce potrvají
od května do července. Město tak pokračuje
v opravách nejponičenějších chodníků. V loň-

Oprava chodníku v Tyršově ulici
ském roce se dočkali nových dlaždic obyvatelé
v Sušilově ulici, následoval pak úsek před Zá-
kladní školou v Tyršově ulici. Připravuje se
také spuštění oprav v části Slovákovy ulice
a také vybudování dalšího parkovacího místa
před Mateřskou školou Zvídálek. vs
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Konečně je to tady! Stavba cyklostezky ze
Slavkova u Brna do Hodějic byla zahájena.
První cyklisté se na ní můžou projet už za čtyři
měsíce, tedy začátkem září. Dva a půl kilome-
trů dlouhá cyklostezka bude začínat naproti
čerpací stanici v Bučovické ulici. Trasa dále
povede souběžně se severní stranou silnice
III/0501 až k mostu na I/50 přes Němčanský
potok. Prostor pod mostem bude mírně upraven
tak, aby bylo možné ho bezpečně ho podejít. 

„Dále vede trasa podél pravého břehu Něm-
čanského potoka, který se přejede za využití
stávajícího mostku a napojí se na komunikaci
u areálu společnosti Fenstar. Cyklostezka bude
vhodná jak pro kola, tak i pro inline brusle. Ši-
roká bude tři metry. Na její trase bude k dispo-
zici jedna odpočívka s lavičkou a dvě místa se
stojany pro kola,“ popsal vedoucí odboru
správy majetku a investic Petr Lokaj. 

Díky této stezce a zejména bezpečnému pře-
konání silnice I/50 se cyklistům otevírá mož-
nost napojení se na cyklotrasu č. 507, kterou
se můžou vydat buď směr Moravský kras, nebo
Ždánický les. Slavkované si tak můžou začít
plánovat nenáročné půlhodinové výlety do Bu-

čovic nebo si zajet k oblíbené ekofarmě Jalový
dvůr. Odtud se pak můžou vydat do srdce Ždá-
nického lesa, který nabízí nádherné vyjížďky
po kvalitních asfaltových cestách bez aut. Cy-
klostezka usnadní také cestování za prací. Pro-
pojuje totiž hned dvě průmyslové zóny, v nichž
jsou zaměstnány stovky lidí. 

Začali jsme stavět cyklostezku do Hodějic!

trastem a neproniknutelností evokuje smrt
a vnímá vážnost, smutek nad zmařenými, vál-
kou strádajícími životy a vyjádření úcty těmto
obětem,“ vysvětlil architekt Jan Snášel.

Dva monolitické leštěné bloky budou čnít
2,8 metrů nad zemí. Zapuštěny budou ocelo-
vými trny do železobetonového základu. Pro-
stor kolem památníku bude tvořit drobná
světlejší žulová kostka náhodně proložená
tmavším odstínem. Struktura předprostoru pa-
mátníku tak inverzně odráží strukturu použi-
tého kamene, a tím utváří jednotný celek. Ve
tvaru kvádrů budou provedeny zářezy připo-
mínající římské číslice I a II – jako označení
světových válek. Pod nimi pak budou vypsána
jména 222 obětí s datem narození a úmrtí. Na
památníku bude vytesán i QR kód, který vás
pomocí telefonu odkáže na webové stránky pa-
mátníku. Tam najdete další podrobné infor-
mace. Památník bude nasvícen dvěma
reflektory zabudovanými v dlažbě.

„Za jmény se skrývají osudy českých vojáků
sloužících v rakouské armádě, legionářů, spo-
luobčanů židovského původu umučených

Památník připomene oběti v obou světových válkách
v koncentračních táborech a popravených po-
litických vězňů. Připomínají i ty, kteří se ne-
dočkali svobody a zemřeli při osvobozování
města,“ uvedl slavkovský vydavatel Bedřich
Maleček, který jména zkompletoval. Příběhy
některých z nich jsou i součástí knihy Slavkov
u Brna v době světových válek.

Památník bude instalován na podzim. Až do
dne odhalení 28. října bude zahalen. „Našemu
městu místo, které připomene hrůzy válek
a osudy těch, kterých se dotkly, dosud chybělo.
Cením si proto snahy všech, kteří se zasloužili
o jeho vznik, a zejména těch, kteří svou prací
na pátrání po jménech stovek obětí dali této
myšlence obrovský přesah. Odhalení památ-
níku plánujeme symbolicky tak, aby zapadlo
do programu připomenutí 100. výročí českého
státu. K pietnímu aktu pozveme nejen zástupce
vojenských, bezpečnostních a dalších složek
státu, ale zejména potomky obětí, jímž touto
událostí vzdáme hold,“ doplnil starosta města
Michal Boudný. 

Památník v číslech
2800 mm – výška
1000 mm – šířka

120 mm – tloušťka
2,2 tuny – váha obou kvádrů

vs

V neděli 28. října, v den 100. výročí od za-
ložení Československé republiky, bude v pro-
storu mezi bývalými zámeckými konírnami
a chrámem Vzkříšení Páně odhalen památník,
který připomene jména slavkovských občanů,
kteří doplatili na krutost a nesmyslnost obou
světových válek.

Památník je dílem architekta Jana Snášela
a jeho týmu z ateliéru Livingstav. Budou ho
tvořit dvě žulové desky z absolutně černé žuly
– granit fantasy black. Kamenný blok bude vy-
těžen v Jihoafrické republice v jednom kuse,
kde je jedno z mála světových nalezišť tako-
vého druhu kamene. Oddělení na dva bloky
a leštění hlavních pohledových ploch proběhne
v severní Itálii s následným převozem do
České republiky k finálním úpravám. 

„Cílem bylo nalézt vhodný kámen, který má
ideální strukturu a barvu. Při pohledu zblízka
budou vidět jemné stříbrné odlesky, které
v celkových pohledech na hmotu splynou.
Myšlenka vytvořit jednoduchý a čitelný pa-
mátník samozřejmě koresponduje s tím, co má
památník vyjadřovat – černý granit svým kon-

Dvě stě dvacet dvě jmen vytesaných do dvou černých žulových kamenů. Tři roky
práce hledáním příběhů Slavkovanů, kteří padli ve dvou největších světových
konfliktech, které dosud lidstvo zažilo. 

Projekt je financován z 85 procent z Integro-
vaného regionálního operačního programu
(dalších 5 % je hrazeno ze státního rozpočtu).
Celkové náklady se vyšplhají na téměř 21 mi-
lionů včetně DPH. Město Slavkov u Brna jej
spolufinancuje částkou téměř tří milionů
korun. vs

Trasa nové cyklostezky

Vizualizace / Livingstav
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Byla to tehdy veliká sláva, ohromná slavnost
a velkolepá událost. Právě před padesáti lety, 9.
května 1968, byl slavnostně otevřen „Společen-
ský dům“ ve Slavkově u Brna. V atmosféře teh-
dejšího politického a společenského uvolnění,
které je nazýváno „pražským jarem 1968“, do-
stala slavkovská kulturní veřejnost k užívání
vytoužený nový kulturní stánek. V té době bez-
pochyby nejmodernější kulturní dům v okrese
Vyškov.

Co tomu předcházelo?
V roce 1960 došlo v naší republice k výrazné

územně-správní změně, důsledkem čehož
byl mj. i zánik slavkovského okresu a přičle-
nění Slavkova k okresu Vyškov. V té době
vzniká i nové profesionální kulturní středisko
– Místní osvětová beseda, později přejmeno-
vaná na Městské kulturní středisko ve Slavkově
u Brna. To zabezpečuje vystupování různých
profesionálních těles a také vytváří podmínky
pro zájmovou amatérskou kulturní činnost. 

Rozvoj kulturního života v našem městě však
trpěl dlouhá léta nedostatkem vhodných prostor.
Pro představu – v roce 1955, kdy televizní vy-
sílání bylo v plenkách, nastudovali slavkovští
ochotníci operetu Oskara Nedbala Polská krev.
Bylo sehráno osm představení této operety,
vždy před zcela vyprodaným hledištěm, při-
čemž 80 účinkujících se v Záložně (v tehdejším
„kulturáku“) tísnilo, maskovalo a převlékalo
v jediné šatně u jeviště. To dalo podnět k rá-
znému řešení situace. Zástupci divadelních
ochotníků spolu se zástupci Slavkovského
orchestrálního sdružení (tj. tehdy úspěšného mí-
stního amatérského symfonického orchestru)
podali Městskému národnímu výboru návrh na
výstavbu nového kulturního domu.

V lednu 1956 národní výbor tento návrh
schválil a rozhodl o zahájení výstavby. Zabez-
pečil, aby objekt tehdejší Záložny byl převeden
z majetku Československé státní banky do
vlastnictví města. V květnu 1957 se zorganizo-
vala první brigáda občanů v akci „Z“ (tj. orga-
nizovaná bezplatná brigádnická práce občanů
v jejich volném čase při zvelebování města).
Tím byla zahájena realizační činnost na rekon-
strukci stávajících objektů a přístavbě Záložny.
Hlavním zhotovitelem díla se stal Okresní sta-
vební podnik Vyškov, architektem byl Ing.
arch. Volavý. Přestavba staré části objektu byla

Padesát let Společenského domu  

Přístavba Společenského domu v roce 1958 • Foto: archiv

Původní sál Záložny • Foto: archiv Bourání stávající zástavby na místě přístavby 22. 6. 1957 • Foto: archiv
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ve Slavkově u Brna

zahájena až v r. 1965. Stavba totiž nebyla za-
řazena do státního plánu výstavby, údajně pro
nedostatečnou iniciativu Městského národního
výboru. Akce byla tedy financována ze
zdrojů městského rozpočtu. Proto město přijalo
půjčku 1,270 mil. Kčs, která musela být vyčer-
pána do konce října 1968. Bylo upuštěno od
zřízení hotelové části objektu. Stavební, rekon-
strukční a instalační práce trvaly tedy dlouho.
Až začátkem jara 1968 byla zhotovena vnější
fasáda objektu a 20. dubna 1968 proběhla
 kolaudace. Nový kulturní stánek s názvem Spo-
lečenský dům byl předán k užívání. Význam-
nou měrou se o výstavbu zasloužil pan
Břetislav Rozsypal, mj. tehdejší dirigent Slav-
kovského orchestrálního sdružení. Jeviště zho-
tovené Divadelní službou v Újezdě u Brna
mělo i zásluhou slavkovského Karla Hrdy vy-
nikající parametry. Podnik Dřevodílo zhotovil
obklady malého sálu a haly, Výstavnictví Brno
obklady velkého sálu, Tesla Gottwaldov (Zlín)
ozvučení velkého sálu, Drukov vzduchotech-
niku a Svépomoc nábytek a světla. Celkové ná-
klady tehdy dosáhly přibližně 3 mil. Kčs.

Ve čtvrtek 9. května 1968, v den tehdejšího
státního svátku k osvobození Československa,
zazněly z moderního jeviště na slavnostním kon-

certu v rámci prvního Slavkovského kulturního
jara části oper Prodaná nevěsta a Rusalka v po-
dání Slavkovského orchestrálního sdružení
a jeho hostů – sólistů z Janáčkova divadla v Brně.
Slavkovský kapelník Ladislav Vykoupil složil
k otevření Společenského domu slavnostní fan-
fáru, kterou sám dirigoval. Jevištní scénu navrhl
Antonín Vorel, výtvarník brněnského Divadla
bratří Mrštíků. Břetislav Rozsypal a Jaroslav Le-
dvinka (tehdejší ředitel slavkovské Lidové školy
umění) střídavě řídili 56členný slavkovský
orchestr a k tomu účinkoval 70členný smíšený
pěvecký sbor ze Slavkova a Šlapanic. Vzápětí na
to byla slavkovskými ochotníky 7. a 8. června
uvedena Jiráskova divadelní hra Lucerna. Nový
Společenský dům ožil.

Na přelomu tisíciletí bylo pořádání kultur-
ních akcí ve městě svěřeno i jiným útvarům
městských institucí. Samostatná činnost Měst-
ského kulturního střediska byla ukončena
v roce 1997. K 1. 1. 1998 bylo MKS spojeno
se slavkovským zámkem. V roce 2003 roz-
hodlo zastupitelstvo města o prodeji ideální
jedné poloviny objektu Společenského centra
Bonaparte soukromé společnosti Prelax s. r. o.,
která slibovala, že z objektu vybuduje vzorný
sportovně-společensko-restaurační komplex.

Rekonstrukcí suterénu budovy se však tato
firma soustředila především na zlomek spor-
tovně-restaurační části budovy a využití ostat-
ních prostor objektu pro kulturní účely zůstalo
na okraji jejich zájmu. Od roku 2013 se stalo
Společenské centrum Bonaparte opět plně
vlastnictvím města, které rozhodlo o odkoupení
jeho ideální poloviny zpět. 

Vzhledem k neustálému rozvoji našeho
města a významnému nárůstu počtu obyvatel
nejen ve Slavkově, ale i v okolních obcích,
bude důležitost SC Bonaparte pro uspokojování
kulturních a společenských potřeb občanů
vzrůstat. Nezbývá než si přát, aby v dalším ob-
dobí byla aktuální otázka „Co dál s naším Bo-
napartem?“ úspěšně vyřešena a objekt se stal
důstojným a vyhledávaným stánkem pro profe-
sionální i amatérské kulturní a společenské ak-
tivity různých forem a žánrů. Abychom na náš
Bonaparte (rodinné stříbro Slavkova, jak ho
mnozí nazývají) byli pyšní i dalších padesát let.

Marie Jedličková, místostarostka
(s využitím archivních materiálů)

Záložna ve 20. letech minulého století • Foto: archiv

Symfonický orchestr (27. 3. 1971) • Foto: archiv

Lucerna (1968) • Foto: archiv
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Aurora, Demeter, Diana, Galatea, Hygie,
Mars, Merkur. 

Přestože je podle autora odborného posudku
a odpovědného restaurátora Josefa Červinky
první vlna oprav velkorysejší než byl původní
plán, město by podle něj nemělo v obnově díla
přestat pokračovat. V podobném stavu se totiž
nachází ještě dalších jedenáct soch a sousoší,
kterým často chybí ruce, obličeje jsou již ne-

Restaurátoři opraví nejpoškozenější barokní sochy
zřetelné a ze stran, kde jsou vystaveny větru
a dešti, hrozí brzký rozpad. Město proto i na-
dále ponechá zřízenu veřejnou sbírku. Přispět
můžete do pokladniček umístěných na po-
kladně zámku, v informačním centru nebo na
podatelně městského úřadu. Číslo účtu sbírky
je 43 - 359 396 0237 / 0100. Oprava soch je
tento rok financována převážně z dotace Minis-
terstva kultury a městského rozpočtu. vs

Jedenácti barokním sochám v zámeckém
parku se už za několik měsíců vrátí původní
tvář. Restaurátoři tak začnou zachraňovat uni-
kátní soubor 64 skulptur, kterým hrozí ne-
zvratný rozpad. Lešení kolem nejvíce
poškozených soch se objeví na začátku
května. Práce skončí až v zimních měsících.
Nového lesku se nakonec dočká jedenáct an-
tických postav – Narcis, Pan, Venuše, Apolo,

„Na problém poničeného zdiva statici a pa-
mátkáři upozorňují už více než deset let. Od té
doby město hledalo možnosti, jak nákladné
opravy, které vyplývají zejména z faktu, že se
pouštíme do renovace dvě let staré památky,
zaplatit. Nyní se nám podařilo po několikátém
pokusu získat podstatnou část z Integrovaného
operačního programu. Město tak za více než
sto milionová akci zaplatí necelých šest mili-
onů korun, které se rozdělí do rozpočtů v příš-
tích dvou letech. Pokud bychom se rozhodli
tuto šanci nevyužít nyní, hrozilo by, že v bu-
doucnu bychom se opravám nevyhnuli a mu-
seli je zaplatit kompletně ze svého. A to by
městský rozpočet nezvládl,“ vysvětlil starosta
Michal Boudný.

Opravy a stavební práce po celou dobu náv-
štěvníky zámku, parku a alejí nijak neomezí.
Práce na opravě zámecké zdi budou probíhat
v etapách, žádná z nich však nezasáhne do stá-
vajících cest – ani v parku, ani v aleji. Přestože
renovace zámeckých valů omezí vstup do zá-
mecké restaurace z náměstí, nabídne však náv-
štěvníkům kratší a pohodlnější cestu přímo ze
zámeckého parku. Před uzavřením brány do zá-
meckých valů vybudují stavbaři provizorní dře-

Poničené zámecké zdi získají svou původní barokní podobu
věné schodiště v severní části parku. V bu-
doucnu pak bude nahrazeno schodištěm stálým. 

Základní technické údaje o plánovaných
opravách 

- Město získalo finance na dva projekty – ob-
novu zámecké zdi v severní části parku, kterou
poničila povodeň v roce 2010 a na zpřístupnění
zámeckých valů

- Zeď se bude opravovat v délce 400 metrů
a bude opravována tak, aby se zachovala její
původní barokní podoba

- Projekt na obnovu zámecké zdi je spojen
i s výstavbou repliky čínského altánu. 

- Finance na zpřístupnění valů pokryjí nejen
renovaci, izolaci zdiva a vybudování nového
povrchu, ale i další technické novinky, které pa-
mátku zatraktivní a lépe zabezpečí. Dosazeny
budou také živé ploty v prostoru zámeckého
parku a zajistí se také větší bezpečnost chodců.
Z rozpočtu se zaplatí také vybudování výtahu
v severní části zámku, v místě zborceného
schodiště. 

- Dotace z evropského fondu IROP pokryje
85 % nákladů, 5 % nákladů bude financovat
stát a 10 % město. Celkové náklady na oba pro-
jekty dosahují téměř 115 milionů korun. vs

Dlouhodobě připravované akce na zpřístup-
nění zámeckých valů a obnovení barokní zdi
v zámeckém parku startují na začátku května.
Nákladné stavební práce potrvají téměř dva
roky. Smyslem obou projektů je opravit dlou-
hodobě poškozené historické zdivo, které
podle statiků hrozilo pádem, obnovení povodní
poničené zámecké zdi a také zpřístupnění zá-
meckých valů ze všech směrů. „Vedlejším
efektem“ bude vybudování výtahu do prvního
patra zámku. „Památka se tak stane jednou
z mála, která bude mít prohlídkové trasy pří-
stupné pro vozíčkáře a imobilní návštěvníky.
Již v letošním roce bude v parku stát také re-
plika stávajícího čínského altánu,“ vyjmenoval
vedoucí odboru Správy majetku, investic a roz-
voje Petr Lokaj. 

Nákladná investice přinese i další „drob-
nosti“, které památku ještě více zatraktivní.
V zámeckých valech bude položen mlatový
povrch, zabuduje se nové osvětlení a elektro-
instalace. Novinkou bude také kamerový sy-
stém pro lepší ostrahu objektu. Opravy tak
přinesou nové možnosti využívání zámeckých
valů, kde se můžou konat venkovní akce a jar-
marky. 

Apollo Aurora Pan Narcis Venuše Merkur

Diana Amfitríta Mars Hygie Ceres
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Páteční odpoledne bude již tradičně patřit
dětem. V zámeckém parku se od 14 h. usku-
teční Den dětí plný dětských atrakcí. Od
20.30 h. se na nádvoří Panského domu rozezní
koncert skupiny Mňága a Žďorp. 

Ani letos nebude chybět představení míst-
ních farmářů a řemeslníků. Na Palackého ná-
městí se uskuteční jarmark, který bude
organizovaný v podobném duchu jako v před-
chozí dva roky. Souběžně s jarmarkem se
v 9.30 h. otevře také program na centrálním
pódiu. Tradičně se uskuteční pod mottem
„Slavkov baví Slavkov“ – představí se dětské
soubory, zájmové organizace a soubory zá-
kladní umělecké školy.

Od 15 hodin vedení města ocení nejúspěš-
nější sportovce roku 2017 a vyzdvihne také
další významné osobnosti z dobrovolnických
organizací. Kromě prezentace na pódiu se
můžou volnočasové organizace – od sportov-
ních klubů po chovatelské spolky – představit
na miniveletrhu zájmových aktivit, který se
uskuteční od 10 do 15 hodin v sále Společen-
ského centra Bonaparte. „Smyslem této akce
bude představení nejen aktuální činnosti, ale
zejména oslovení nových členů, jež po prázd-
ninách budou hledat vyžití,“ uvedl starosta Mi-
chal Boudný.

Kulturní a společenské dění se letos přenese
i před Dům s pečovatelskou službou. Město se
zapojilo do projektu Jihomoravského kraje 100
lip. Díky akci, která má připomenout stoleté
výročí českého státu bude vysázena lípa srdčitá
i poblíž domu pro seniory. Strom symbolicky
zasadí pan prof. Michal V. Marek, který je ře-
ditelem CzechGlobe, Ústavu výzkumu globální
změny AV ČR spolu se starostou města. Sou-
částí aktu bude i kulturní vystoupení.

Odpolední program (od 18 h.) pak bude tvo-
řit šňůra koncertů Ota Balage Band, The Fire-
arms, Martin Křížka Band a Šašci v manéži.
Vrcholem pak bude vystoupení Báry Basikové
s kapelou. Očekávaný konec je ve 23 hodin. 

Návštěvníci Dnů Slavkova však nemusí zů-
stat pouze u pódia na náměstí. Živo bude i na
zámku, kde se od 9 do 17 h. uskuteční kostý-
mované prohlídky v podání divadelního spolku
Per Vobis. Dům dětí a mládeže pořádá tradiční
dětské dopoledne v parku, letos s názvem Be-
ruškiáda. 

Dny Slavkova budou letos trvat celý týden.
Hlavní hvězdou bude Bára Basiková

Také letošní ročník městských slavností je
obohacený o nedělní program. Na zámku Slav-
kov – Austerlitz se uskuteční koncert Komor-
ního orchestru Arthura Nikische v rámci
Národního festivalu neprofesionálních komor-
ních a symfonických těles. Spolu s ním se před-
staví i komorní soubor A kvarteto Bystřice nad
Pernštejnem a Komorní orchestr Kopřivnice. 

Středeční, sobotní a nedělní program bude
přístupný zdarma (vyjma kostýmovaných pro-
hlídek zámku). Na divadelní představení a kon-
cert skupiny Mňága a Žďorp se budou vstupenky
prodávat v předprodeji na Informační centru
nebo přímo na místě. Detailní program bude
zveřejněn na stránkách www.slavkov.cz a v příš-
tím čísle zpravodaje. vs

Bára Basiková, Mňága a Ždorp nebo také Si-
mona Stašová a Ota Balage. To jsou hlavní
hvězdy letošních Dnů Slavkova, které budou
trvat téměř celý týden – od pondělí 28. května
do neděle 3. června. Hlavní program se usku-
teční v sobotu 2. června. Na Palackého náměstí
opět vyroste řemeslný jarmark a pódium, kde
se představí dětské soubory ze Slavkova a okolí
i špičkoví čeští muzikanti. 

Dny Slavkova odstartují v pondělí 28. května
divadelním představením Vězeň na druhé ave-
nue. V hlavní roli se představí Simona Stašová
a Kamil Halbich. Ve středu 30. května pak na
dvoře Panského domu vystoupí studenti Kon-
zervatoře Brno – žesťová a bicí sekce. 

Do programu se zapojí také Divadelní spolek
Slavkov svým hudebně-dramatickým předsta-
vením Všechny lásky světa. Uskuteční se taktéž
na dvoře Panského domu ve čtvrtek 31. května. 

Čtvrteční odpoledne přijměte také pozvání
na vernisáž uznávaného fotografa Otty Ballona
Mierneho, který v zámecké galerii otevře vý-
stavu Osobnosti věnovanou předním tvářím ji-
homoravského kraje. Speciálně pro výstavu ve
Slavkově u Brna vzniknou i nové portréty vý-
znamných slavkovských rodáků a občanů, kteří
město proslavili doma i v zahraničí. 

V hlavní čekárně u ordinací obvodních lé-
kařů už nebude v létě tak nesnesitelné horko.
Prostor bude od května vybaven klimatizací.
Investice je součástí dalších stavebních úprav,
které se na poliklinice v posledních týdnech
odehrávají. Budova číslo 288 má novou kera-
mickou střechu a také venkovní zateplení.
Stavbaři vyměnili také zastaralý hromosvod.
Opravy jsou součástí dlouhodobého plánu na
revitalizaci této budovy. V loňském roce se pa-
cienti dočkali nových toalet a úprav ve vstupní
hale. Budova má také vyměněná okna. Rampa
pro přístup invalidů bude stavebně rozšířena
tak, aby byla zachována stejná průchodná šířka
jako před zateplením. vs

Poliklinika bude mít novou střechu, zateplení i klimatizaci

Bára Basiková

Mňága a Žďorp

Oprava fasády přístavby polikliniky / Foto: archiv MÚ
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Slavnostní otevření zrekonstruovaného stadionu

Akce ZUŠ v květnu
15. 5. Den otevřených dveří v ZUŠ (13 až 16.30 h.)
18. 5. Talentové zkoušky do hudebního, tanečního

a výtvarného oboru (13–17 hod.)
21. 5. Absolventský koncert, sál ZUŠ v 17.30 hod.
22. 5. Absolventský koncert, sál ZUŠ v 17.30 hod.
24. 5. ZUŠ OPEN - prostory před školou (15–17 h.) jj

Besedy a workshopy pro rodiče
Ráda bych vás pozvala na úterý 2. května od

160 hod. na workshop psycholožky Mgr. Ireny
Smékalové s názvem „Sebeúcta a úcta, spo-
jené nádoby?“

1. Jak se na sebe dívám? Jak o sobě přemýš-
lím? Koncept „Úžasné čtyřky“ jako nástroje
budování zdravé sebeúcty.

2. Láska, úcta a věrnost – spojené nádoby
spokojeného manželství. Co „ještě“ mohu udě-
lat pro náš uctivější vztah.

Doporučený počet účastníků je 10-15. Zare-
zervujte si tedy, prosím, místo včas na tel.
544 221 708 nebo pište na ddmslavkov@tis-
cali.cz.

Druhá beseda MUDr. Hany Levíčkové pro
maminky s dětmi se uskuteční v pátek 11.
května od 10 hod. Cílem setkání je upozornit
rodiče na to, jakým způsobem můžeme před-
cházet dětským úrazům.

Akce se konají v rámci projektu Family Fri-
endly Community. Vstup je zdarma.

Hledáme nové externí pracovníky
Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna hledá

nové externí pracovníky pro:
(vhodné i pro studenty škol s pedagogickým

zaměřením )
- vedení kroužků se zaměřením na turistiku,

ekologii a jiné
- organizace akcí pro veřejnost 
- program do baby klubu – 1x týdně
- propagaci a vedení webových stránek

Požadujeme:
- nejlépe pedagogické vzdělání dle zákona

o pedagogických pracovnících
- trestní bezúhonnost

Očekávané schopnosti: 
- samostatnost
- kreativita
- vlastní nápady

Nabízíme:
- možnost realizace vlastních nápadů
- podporu a profesní pomoc od interních za-

městnanců

DDM Slavkov informuje
- odměnu na základě dohody o provedení práce

Předpokládaný začátek spolupráce od 1. září
2018. V případě zájmu pište na
ddmreditel@gmail.com. ddm

Hledáme brigádnici
Technické služby města Slavkov u Brna při-

jmou na období od května do srpna 2018 bri-
gádnici na úklid koupaliště s nástupem od
14. května 2018. Pracovní doba: denně, včetně
víkendů, informace v pracovní dny na tel.
604 128 035.
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„Předškoláci“  ze třídy Berušek se vydali na
návštěvu do první třídy na ZŠ Tyršova. Těšili
jsme se! Co nás asi ve škole čeká, co se tam
děje? Potkáme se s kamarády ze školky? Co
tam zajímavého uvidíme? Plni očekávání jsme
vešli do třídy. Po zazvonění se zavřely dveře
a my jsme v tichosti a s napětím čekali co bude
dál. Usměvavá paní učitelka nás přivítala a ško-
láci začali plnit úkoly s čísly a písmeny, do-
konce nám přečetli ze Slabikáře! Byli jsme

překvapeni kolik se toho už ve škole naučili.
I my jsme si vyzkoušeli jaké to je být školá-
kem. Podařilo se nám poznat některá čísla
a písmena. Nakonec jsme si všichni zazpívali
a na památku jsme se společně vyfotografovali. 

Už teď se nemůžeme dočkat až půjdeme
k zápisu do 1. třídy. Těšíme se, že nás 1. září
2018 přivítá stejně milá paní učitelka a sezná-
míme se s novými spolužáky. Přejeme všem
budoucím školákům ať se jim daří! učitelky 

„Berušky“ ve škole

Po hudebních večerech, věnovaným vítězům
školních kol soutěží a filmové hudbě , byl kon-
certní program věnován průřezu činnosti jed-
notlivých nástrojových oddělení. Akce
proběhla v úterý 10. dubna 2018 v tanečním
sále ZUŠ a podílelo se na ní 65 žáků a 9 uči-
telů. Koncert zahájil pěvecký sbor Hlásek pod
vedením p. uč. Katky Jirákové, poté se zapojily

4 kytarové soubory , soubor fléten a nechyběly
ani sólové vstupy klavíru, zpěvu, trubky a bi-
cích. Díky zaujetí pro hru a svědomitému pří-
stupu žáků a učitelů se záhy vytvořilo  dělné
a kulturní ovzduší, které posluchači oceňovali
častým potleskem. Programem provázel a za-
psal 

Antonín Vodička 

Hudební večer v ZUŠ

Ve dnech 20. a 21. března se konalo v Ky-
jově krajské kolo v sólovém zpěvu. Zúčastnily
se 2 žákyně ze třídy Kamily Sokolové.

Ella Carroll získala 2. místo, Zuzana Chla-
dilová 1. místo s postupem do celostátního
kola.

22. března soutěžil v Brně barytonista Lukáš
Konečný ze třídy Miroslava Červinky a umístil
se na 3. místě.

5. dubna se uskutečnilo v Brně krajské kolo

ve hře na bicí nástroje, kam odjeli 3 žáci ze
třídy Josefa Handrly. Dovezli tato ocenění:
Bronislav Matyáš 3. místo, Tomáš Šebeček 2.
místo a Marián Jandl 1. místo s postupem
do celostátního kola. Marián se stal zároveň
absolutním vítězem celé soutěže.

Srdečně blahopřejeme žákům za vzornou re-
prezentaci školy, učitelům za skvělou přípravu
žáků a korepetitorkám Tamaře Bláhové a Jar-
mile Mašové. Jana Jelínková

Mimořádný úspěch žáků ZUŠ v krajských kolech soutěží ZUŠ

ZUŠ Open
Dne 24. května 2018 se uskuteční II. celo-

státní happening základních uměleckých škol
ve veřejném prostoru. Vizí akce je společně
upevnit, zviditelnit a podpořit základní umě-
lecké školy v České republice. 

Cílem akce je prezentovat celou šíři umění
a života uměleckých škol mimo obvyklý rámec
a prostory škol, zapojit v jeden den do spolu-
práce co nejvíce uměleckých škol. 

Den oslav, sdílené radosti a respektu k uni-
kátnímu systému základního uměleckého vzdě-
lávání je myšlenkou nadace Magdalény Kožené,
jejíž tým spolupracovníků pracuje celoročně na
vizích a cílech a vyvrcholením jejich aktivit je
právě čtvrtek 24. května, kdy se rozezní, roz-
tančí a „rozkreslí“ 400 ZUŠek v naší zemi.

Naše škola se zapojila do ZUŠ Open už
v loňském roce. V květnu chystáme opět dvou-
hodinový program v prostorách před ZUŠ, kde
se Vám představí žáci a učitelé hudebního, ta-
nečního a výtvarného oboru, aby Vám zpříjem-
nili pěkné májové odpoledne. 

V případě nepříznivého počasí se vystoupení
bude konat v budově školy.

Jana Jelínková, ředitelka školy 

Berušky / Foto: archiv školy

Klára, Radek, Patrik a Kuba / Foto: archiv školy

Ella Carroll / Foto: archiv školy

Zuzana Chladilová / Foto: archiv školy

Soutěžící se svým učitelem / Foto: archiv školy



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU14 4/2018

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

publikový šmrnc bude mít i jarmark s občer-
stvením,“ přiblížila ředitelka Zámku Slavkov
– Austerlitz Eva Oubělická. Sraz letos nabídne
ještě více vyžití pro nejmenší návštěvníky.
V jižní části parku přibude i dětská zóna plná
atrakcí a stylových dílen. Součástí Veteranfestu
bude i burza náhradních dílů a historických
předmětů.

Organizátoři upozorňují na dopravní uza-
vírky, které ovlivní plynulý nájezd vozidel do
areálu zámku. Silnice I/50 ze směru od Brna

Největší sraz historických vozidel změnil název.
Ve Slavkově se milovníci veteránů sjedou po sedmnácté

a Uherského Hradiště je částečně uzavřená
a očekávají tak vznik kolon.

„Návštěvníkům a vystavovatelům doporuču-
jeme využívat i dálniční exit 216 Rousínov. Při-
jedou tak do Slavkova z východní části, odkud
se pak pohodlněji dostanou do parku. Pro náv-
štěvníky však bude nejpohodlnější veřejná do-
prava. Ti, kteří na pokladně předloží aktuální
jízdenku, se můžou těšit na dárek od Integro-
vaného dopravního systému Jihomoravského
kraje,“ uvedla ředitelka Eva Oubělická.

Základní vstupné na akci činí 140 korun,
snížené vstupné pro seniory, děti od 10 let
a studenty je 100 korun. Rodinná vstupenka
vyjde na 400 korun.

Oficiální zahájení akce a otevření pokladen:
od 9 h. Registrace vozidel 6–11 hodin.

Vjezd prodejců burzy, občerstvení a dět-
ských atrakcí v brzkých ranních hodinách

Informace naleznete na stránkách www.ve-
teranfest.cz. vs

Více než tisícovka historických auto-moto
veteránů letos se již po sedmnácté sjede do zá-
meckého parku ve Slavkově u Brna. Poslední
červnovou sobotu – 30. června 2018 – se zde
po roční odmlce koná největší tuzemský sraz
historických vozidel. Koncept setkání zůstává
podobný, jako tomu byli návštěvníci zvyklí
předchozích čtyřiadvacet let. Jedinou podmín-
kou registrace dopravního prostředku je jeho
„stáří“ minimálně třiceti let. Novinkou je
hlavně změna názvu a organizátora. Veteran-
fest organizuje Zámek Slavkov – Austerlitz ve
spolupráci s odbornými kluby.

Veteranfest se letos bude ještě více stylizo-
vat do atmosféry první republiky. "Připome-
nutí sto let od založení našeho státu se
samozřejmě logicky nabízí, jednou z největ-
ších ozdob setkání budou totiž vozy pamatující
i tuto dobu. Návštěvníci pak v doprovodném
programu zažijí stylovou tančírnu, přehlídku
dobové módy či tematický fotokoutek. Prvore-

Z důvodu rozsáhlosti výčtu oceněných na
tomto místě uvádíme jen žáky slavkovských
škol, kterým byla udělena „cena“.

Kategorie POEZIE
2. místo SŠ
Hana Malíková (ISŠ Slavkov u Brna)
Pamětní list
Maxmilián Matula (ISŠ Slavkov u Brna)
3. místo ZŠ
Adéla Antošová (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)

Kategorie PRÓZA – základní školy
3. místo
Zbyněk Přibilík (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)
Čestné uznání
Adéla Antošová (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)

Slavkovské memento 2018
Čestné uznání
Pavlína Plotěná (ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna)

Kategorie PRÓZA – střední školy
Čestné uznání
Lenka Hrdá (ISŠ Slavkov u Brna)
Pamětní list
Simona Dospíšilová (ISŠ Slavkov u Brna)

Ocenění obdrželi diplomy, pamětní listy,
drobné dárky a knihy od brněnských naklada-
telství CERM, Doplněk a JOTA. Poháry pro
nejlepší účastníky zajistila Československá
obec legionářská, Brno 2. 

Znovu děkujeme všem spolupracujícím
institucím i jednotlivcům za zdárný průběh le-
tošního ročníku Slavkovského mementa.

Jiří Blažek, ZS-A

Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo na
slavkovském zámku ve čtvrtek 26. dubna t.r.
za účasti zástupců generálního konzulátu
Ruské federace, starosty Slavkova u Brna Mi-
chala Boudného a zástupce velitele Velitelství
výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově plk.
gšt. Petra Svobody. 

Svým uměním potěšili přítomné žáci ZUŠ F.
France (ve spolupráci se svými vyučujícími).

Literární porota, které dlouhodobě předseda
JUDr. Jan Kux, pročetla celkem 86 prací, které
byly zaslány ze 28 škol (11 základních a 17
středních). Mnoho soutěžících si propozice
soutěže vyhledalo samo na internetu, aniž by
byli osloveni prostřednictvím svých vyučují-
cích. 

V loňském roce se v rámci dnů Slavkova
konal za podpory vedení zámku Slavkov
u Brna koncert Národního festivalu neprofesi-
onálních komorních orchestrů, který se setkal
s příznivým ohlasem. Na koncertu se předsta-
vila tři komorní tělesa, která zaujala poslu-
chače velmi kvalitní interpretační úrovní.

Jedním ze souborů byl i Komorní orchestr
Arthura Nikische, který do roku 2016 nesl

název Kyjovský komorní orchestr a který je
současně pořadatelem festivalových koncertů
v Jihomoravském kraji od roku 2003. Mnozí
návštěvníci mají v paměti koncerty, kterým
orchestr zahajoval sezonu Slavkovského muzea. 

V letošním roce na koncertu ve Slavkově
budou hosty pořádajícího orchestru komorní
soubor A kvarteto Bystřice nad Pernštejnem
a Komorní orchestr Kopřivnice. vs

Koncerty Národního festivalu neprofesionálních
komorních a symfonických těles

Zámek Slavkov – Austerlitz již po třetí hostí
festival česko-slovenské hudby TOPFEST.
Letos se uskuteční v sobotu 9. června. Hlav-
ními hvězdami festivalu budou kapely jako No
Name, Tublatanka, Horkýže Slíže, Slza, Des-
mod nebo Katarína Knechtová. 

Vstupenky je možné zakoupit online nebo

na Informačním centru ve Slavkově u Brna. Až
do 8. června Stojí jeden lístek 450 korun. Na
místě pak bude k dostání za 550 korun. Vstu-
penky lze mít ještě levněji při zakoupení čtyř
lístků, které se prodávají za 1560 korun (390
Kč/osoba). Dosud se prodalo 4500 vstupenek.

Více informací na www.topfest.cz. vs

Vstupenky na TOPFEST můžete koupit i v Infocentru

Přehled kulturních a spole-
čenských akcí ve Slavkově
ve Vaší emailové schránce

Nenechte si ujít přehled toho nejzajímavěj-
šího, co se bude v příštích měsících ve Slav-
kově dít. Pozvánky na akce, informace
o předprodeji vstupenek na koncerty a diva-
delní představení nebo podrobný program
kina. Stačí jít na web www.zamek-slavkov.cz,
ve spodní části stránky zadat svůj email a při-
hlásit se. Každý měsíc Vám pak bude chodit
kulturní přehled i důležité informace ze zámku
ve Slavkově u Brna. ZS-A

Kino má letní přestávku
Zámek Slavkov – Austerlitz oznamuje, že

od 1. května 2018 nebude kino Jas promítat.
Letní přestávka potrvá do 29. července, kdy
bude zahájen letní filmový festival v zámec-
kém parku, který potrvá do 5. srpna.
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Rádi bychom Vás pozvali na výstavu s ná-
zvem Osobnosti, která se bude konat v termínu
od 31. května do 14. června 2018. Jedná se
o fotografie českého dokumentárního foto-
grafa, fotoreportéra, kameramana a pedagoga
O. B. Mierneho. 

Autor tohoto projektu na výstavě představí
své práce, zabývající se fotodokumentací, ar-
chivací a vystavování portrétních fotografií vý-
znamných osobností z řad umělců, vědců,
politiků, spisovatelů, hudebníků, dramatiků,
válečných veteránů aj. z obcí, měst a regionů
České republiky. Popřípadě zahraničních osob-
ností, kteří Českou republiku navštívili a po
nějakou dobu zde pracovali či jinak působili.

Výstavu můžete navštívit v prostorách zámku
Slavkov – Austerlitz od 31. 5. 2018 do 14. 6.
2018. ZS-A

Otto Balon Mierny – výstava Osobnosti

Fenomén muzejních nocí patří ve velkých
evropských metropolích již řadu let ke stálým
prezentacím kulturního dědictví zvláště atrak-
tivním způsobem. V pátek 8. června 2018 od
18h budou moci návštěvníci v rámci tohoto
festivalu navštívit večerní expozici Austerlitz.

Každou celou hodinu, tj. v 18, 19, 20 a 21 hod,
bude pro návštěvníky připravena komentovaná
prohlídka. Vstup bude umožněn i mimo časy
komentovaných prohlídek. Předchozí rezer-
vace není nutná. Jednotné vstupné bude 50 Kč,
děti do šesti let zdarma. ZS-A

Festival muzejních nocí 

Archiv starších vydání Slavkovského
 zpravodaje i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

Jan Tříska / Foto: O. B. Mierny
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stavení se uskuteční 28. května od 19 hodin
v SC Bonaparte. Nenechte si ujít tuto brilantní
komedii Neila Simona, nejúspěšnějšího ame-
rického dramatika posledních čtyřiceti let,
který v roce 1991 obdržel Pulitzerovu cenu.
Vstupenky můžete zakoupit prostřednictvím
webu www.zamek-slavkov.cz/predprodej nebo
osobně v Informačním centru Slavkov u Brna.
Těšíme se na Vás. ZS-A

Divadelní představení Vězeň na Druhé
avenue otevře týden Slavkova

Jaké to je, když se vám vše vymkne z rukou?
Čtrnácté patro, výtah nejezdí, voda neteče, od-
padky páchnou, venku horko k padnutí, v bytě
zima, sousedi pořádají mejdany až do noci
a zloději právě vykradli, na co přišli… Ne
každý se však dokážeme zbláznit s takovou
dávkou humoru, ironie a sarkasmu. Přijďte si
užít komedii, ve které budou v hlavních rolích
zářit Simona Stašová a Kamil Halbich! Před-

Návštěvníci mohou budoucí restaurátory pozo-
rovat přímo při práci a při tom se  dovědět množ-
ství zajímavostí o dané problematice. 

Slavkovské restaurování opět pokračuje
V letošním roce budou studenti opět praco-

vat na předmětu z pozůstalosti Václava a Jose-
fíny Kounicových tentokrát na obnově hracího
stolku z pražského bytu manželů. Jde o dů-
myslný rozkládací stolek, na němž bylo možné
hrát nejenom oblíbené šachy, ale pootočením
a rozložením horní desky vznikne plocha vy-
ložená filcem, na které je možné hrát kostky
či různé karetní hry. Druhým restaurovaným
předmětem pak bude novorenesanční křeslo,
které je zajímavé a atraktivní především svým
tvarem.

Slavkovské restaurování bude probíhat
v zámeckých konírnách v době od 14.
května do 8. června 2018, mimo soboty a ne-
děle, v souladu s otevírací dobou zámku.

Přijďte se i vy seznámit s obnovou před-
mětů, které jsou součástí sbírkového fondu ZS-
A a s dovednostmi studentů, kteří si osvojují
řemesla našich předků. 

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Již sedmým rokem studenti Vyšší odborné
školy restaurátorské v Brně předvádějí své do-
vednosti v konírnách zámku ve Slavkově u Brna.

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
ředitelka příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz

vyhlašuje výběrové řízení na místo

pracovník oddělení programu a marketingu
pozice: referent programového oddělení

Druh práce: referent programového oddělení

Místo výkonu práce: Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková
organizace, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna

Požadované předpoklady:
- minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
- znalost cizího jazyka
- organizační schopnosti
- zkušenosti z oblasti PR a marketingu
- výborné komunikační dovednosti, příjemné vystupování

a kultivovaný projev, schopnost týmové práce, schopnost sa-
mostatného řešení problémů, loajalita, spolehlivost a pečli-
vost, možnost čelit stresovým situacím, časová flexibilita

- znalost práce na PC (MS Office)
- řidičský průkaz skupiny B

Vítané předpoklady:
- tvorba grafických návrhů, orientace ve správě webu
- orientace v dotačních programech, znalosti z oblasti cestov-

ního ruchu, kultury, propagace

Náležitosti přihlášky: 
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč doplní tyto doklady:
- strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- motivační dopis

Termín případného nástupu: 1. června 2018

Platové zařazení: platová třída 10

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou. Písemné při-
hlášky je nutno doručit do pondělí 4. 5. 2018 do 10 hodin
(elektronicky), kontaktní osoba: MgA. Martin Křížka, Zámek
Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, Palackého nám.
1, 684 01 Slavkov u Brna, e-mail: krizka@zamek-slavkov.cz, tel.:
+420 724 294 069.

V zámecké přízemní místnosti před kavár-
nou pokračujeme v cyklu připomenutí vý-
znamných slavkovských osobností, spolků
a událostí. 

Od 31. května zde uvidíte dva originální vý-

tvory absolventky Fakulty výtvarných umění
v Brně Darii Novotné. Drobnou výstavu jsme
pojmenovali dle jednoho z výtvorů – Les ul-
tramarínový, který zde bude až do 31. srpna
2018. ZS-A

Slavkovská malířka vystaví své obrazy
D. Novotná: Les utramarínový / Foto: archiv DN

Restaurování / Foto: archiv ZS-A
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Základní škola Tyršova www.zsslavkov.czZákladní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Kalibro – výsledky devátého
ročníku

Naše deváté třídy se jako každý rok zúčast-
nily srovnávacích testů v matematice, českém
jazyce, anglickém jazyce, humanitním zá-
kladu, přírodovědném základu a ekonomii. Vý-
sledky se pohybují kolem průměru v rámci
testovaných 113 škol z celé republiky, a to
včetně víceletých gymnázií. Tato srovnání ne-
slouží jen jako porovnání znalostí našich devá-
ťáků, ale slouží vedení školy i k zamyšlení, na
které oblasti je třeba se více zaměřit a úroveň
kterých je třeba alespoň udržovat. jp

Vzhůru do oblak
V hodinách estetické výchovy se fantazii

meze nekladou. V 5.B se s chutí a nápady pus-
tilo do výtvarné soutěže „Vzhůru do oblak“ 18
žáků. Výkresy byly úžasné, o to těžší bylo hod-
nocení a rozhodování, který z nich získá prven-
ství. Zaslouženě si diplom a drobné ceny za
1. místo odnesl Víťa Kudla, který svým nápa-
dem a precizností 3D obrázku okouzlil většinu
poroty. O 2. místo se dělily Denisa Halouzková
a Klára Tesařová. Blahopřejeme! Všechny ob-
rázky zkrášlují naši školu a obdiv sklízí nejen
od mladších, ale i starších spolužáků. Ns

V pondělí 9. dubna se naši žáci zúčastnili
okresního kola Biologické olympiády v kate-
gorii D (šesté a sedmé třídy). Tématem letoš-
ního ročníku byl „Pohyb“.

Soutěžilo se v tradičních „disciplínách“ –
praktické poznávání rostlin a živočichů, labo-
ratorní práce a test teoretických znalostí.
Každý účastník okresního kola navíc vypraco-
val vstupní úkol zaměřený na vlastní pozoro-
vání.

Školu reprezentovali Alžběta Šujanová, Sa-
muel Vinkler ze 7. A, Matěj Frank ze 7. B
a Adam Švaříček z 6. B. Všichni nám udělali
obrovskou radost, protože se díky svým příro-
dopisným znalostem umístili na začátku vý-
sledkové listiny. Nejlepšího výsledku dosáhla
Alžběta Šujanová na 2. místě a Samuel Vinkler
na 3. místě. Oběma gratulujeme a přejeme
hodně štěstí 25. 5. v Brně, kde budou naši školu
i celý okres reprezentovat v krajském kole. zšt

Biologická olympiáda kategorie D –
postup do krajského kola

Prevence patologických
jevů na naší škole

V úterý 13. března proběhl ve třídě 5.A pro-
gram „Prevence patologických jevů na škole“
vedený Mgr. Martinou Brandýsovou z Peda-
gogicko-psychologické poradny ve Vyškově.
Poskytovaná poradenská služba je zaměřena
na podporu pozitivního sociálního klimatu
třídy a probíhala v době školního vyučování.
V této celodopolední aktivitě se žáci formou
her, povídání a dotazníku dozvěděli něco
o sobě, o tom, proč mít dobré vztahy se spolu-
žáky, a nechyběla ani rada, co dělat, když si
s někým nerozumí. Na tentýž preventivní pro-
gram se již těší i třída 5.B, za kterou přijede
pracovnice PPP Vyškov v červnu. ns

Prezentiáda je týmová soutěž v prezentač-
ních dovednostech pro dvou až tříčlenné týmy.
Všichni soutěžící museli vypracovat prezen-
tace na téma „Technologie nás sbližují“ nebo
„Práce snů“. Tato práce byla nejdříve hodno-
cena z grafické a obsahové stránky v nominač-
ním kole, ze kterého byli vyhlášeni postupující
do kol krajských, kde už se potkali s odbornou
porotou. Ta hodnotila nejen prezentaci, ale
také vystupování, projev a spolupráci celého
týmu.

Tyršováci se opravdu snažili a do krajského
kola, které se konalo 12. 4. 2018 na Gymnáziu

Matyáše Lercha v Brně, se povedlo postoupit
hned třem týmům: Šizuňkové ve složení Mar-
tin Vévoda, Šimon Chmela a Antonín Červinka
(8. A); Holky bez názvu ve složení Adéla An-
tošová a Pavlína Plotěná (8. B); ProBios ve slo-
žení Jakub Vorel a Zbyněk Přibilík (8.B).
Všichni se i přes nervozitu zhostili prezento-
vání svého tématu výborně. Nejvíce porotu
z naší školy zaujali Šizuňkové, kteří prezento-
vali na téma „Technologie nás sbližují“, a za
to byli oceněni 4. místem.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy. sf

Prezentiáda

Den Země je den věnovaný planetě Zemi,
který každoročně připadá na 22. dubna. Jde
o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující
lidi na dopady ničení životního prostředí. První
Den Země byl slaven v San Francisku roku
1969, i když tato akce byla spíš zamýšlena jako
happening proti válce ve Vietnamu. O rok poz-
ději začala svátek slavit OSN a v roce 1990 se
k Americe připojil zbytek světa. 22. duben se
stal Mezinárodním dnem Země. Dnes jej slaví
více než miliarda lidí ve světě bez ohledu na
původ, víru či národnost.

U příležitosti připomenutí Dne Země podni-
kají žáci naší školy každoroční exkurze zamě-
řené na životní prostředí, a to zejména v našem

nejbližším okolí. V době nepřítomnosti
žáků devátých ročníků (přijímací zkoušky na
střední školy) jsme uspořádali na ekologické
téma projektový den ve čtvrtek 12. dubna.

Žáci šestého ročníku se vypravili na kom-
postárnu ve Slavkově. Sedmáci navštívili slav-
kovský vodojem. Po návratu zpět pak žáci
z obou ročníků pomohli s úklidem a úpravou
okolí školy. Žáci osmých ročníků si prohlédli
třídírnu separovaného odpadu ve Vyškově
a úpravnu vody ve Lhotě u Vyškova.

Naše poděkování patří zástupcům jednotli-
vých organizací, kteří nám věnovali svůj čas
a poskytli našim žákům zajímavý výklad
(TSMS Slavkov u Brna, VaK Vyškov a.s.). zšt

Den Země

Matematický klokan
V pátek 16. března proběhla na základních

školách v celé České republice logická sou-
těž Matematický klokan, do které se každo-
ročně zapojuje i naše škola. Celkem 283
žáků 2. až 9. ročníku ZŠ Tyršova si mohlo
vyzkoušet během 60 minut vyřešit 24 pří-
kladů. Záludnosti úloh, jejichž zadání přímo
nekoresponduje s probíranou látkou, ale
spíše vychází z řešení praktických situací,
prověřily úroveň logického myšlení soutěží-
cích. V naší škole v jednotlivých kategoriích
nejlépe uspěli: kategorie Cvrček: Běla Kar-
košková (III.A) – 73 bodů kategorie Kloká-
nek: Ondřej Kučera (V.A) – 104 bodů
kategorie Benjamín: Alžběta Šujanová
(VII.A) – 93 bodů kategorie Kadet: Lucie
Gajdošíková (IX.A) – 62 bodů. zšt

Rádi bychom vás informovali o tradičních
náborech našeho klubu, který po mnoho let
pracuje s trenéry v režimu volejbal (říjen-
duben v hale) a beachvolejbal (květen–září na
koupališti) v kategoriích starší/mladší žáci a ju-
nioři. Na letošní sezonu připravujeme další
rozšíření trenérského týmu a současně nábor
hráčů a hráček. Trenéři se soustředí zejména
na to, aby děti získaly kvalitní základy šestko-

vého volejbalu. Následně dochází ke kombi-
naci s beachvolejbalem. Je to ideální spojení
pro děti a dospívající mládež.

NÁBOR DĚTÍ 
Tímto bychom chtěli pozvat děti a mládež

na kurty v prostoru městského koupaliště,
kde budou každou středu probíhat tréninky
dětí a mládeže.

Obě kategorie, tj. děti ve věku 9  až 15 let
a mládež ve věku nad 15 let zahájí tréninky ve
středu 16. května od 16.30 hod., kdy se bude
kombinovat přehazovaná a minibeachvolejbal.
Pokud vám nebude daný termín vyhovovat, mů-
žete se průběžně začlenit jakoukoli další středu.

Všechny kategorie jsou zdarma!
Na setkání s vámi se těší

SK Beachvolleyball Slavkov
Více info na www.beachvolleyballcz.cz

Mládežnický volejbal ve Slavkově nekončí

Mladí beachvolejbalisté / Foto: archiv BV



Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service.

Váš servisní partner Volkswagen AUTO-BAYER
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 123, e-mail: servis.vw@autobayer.cz, www.autobayer.cz

Uskladnění
Servis

Čištěnía ochrana

Ekologickálikvidace

Náš autorizovaný servis Volkswagen poskytuje kompletní péči o pneumatiky. Nejen, že Vám poradíme a namontujeme 

nejvhodnější pneumatiky pro Váš vůz, ale nabízíme také jejich uskladnění, očištění, ošetření a zdarma ekologickou recyklaci 

nežádoucích starých pneumatik. Náš pneuservis je All inclusive služba pro Vás, naše zákazníky.

All Inclusive Pneu Servis.

Autoservis
Josef Novoměstský

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

• 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: josefnovomestsky@seznam.cz
www.automotoslavkov.cz

PŘEVOD
VHS na DVD

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

1 hodina záznamu

300 Kã

POUZE SOBOTNÍ PRODEJ
Květen–červen 8–14 hod.

SLEVY 60 % na všechno
Stavební materiál: nářadí, kanalizace, polystyrény aj.

Plachetka a spol., spol. s r. o.
Dvůr Rybník 380, Slavkov u Brna
Tel. 739 614 121, stavebninyslavkov@seznam.cz



WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

T: +420 725 688 312       

E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

srde n  vás zveme na...

DEN OTEV ENÝCH 
DVE Í REZIDENCE 
AUSTERLITZ

SLAVKOV U BRNA UL. ZELNICE II.
17. KV TNA A 18. KV TNA
14.00–18.00 H. / 10.00–14.00 H.

BUDETE MÍT JEDINE NOU MOŽNOST 

PROHLÉDNOUT SI NOV  VZNIKAJÍCÍ BYTOVÝ 

KOMPLEX, KTERÝ SE STAVÍ VE SLAVKOV  

U BRNA NA ULICI ZELNICE

T ŠÍME SE NA VÁS...

prohlédn te si sv j
VYSN NÝ BYT I D M

Nabízíme:
• zázemí prosperující

 mezinárodní společnosti
• pracovní poměr na dobu

neurčitou
• čisté pracovní prostředí
• dvousměnný provoz 
• nástup možný ihned

nebo dohodou
• 3 dny dovolené navíc
• dotované stravování
• firemní akce a benefity
• kooperativní prémie
• příplatky ke mzdě nad

zákonnou výši
• věrnostní odměny

Máte-li zájem o nabízenou pozici, neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu:
Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com nebo na tel. čísle +420 544 425 632 nebo
na mobilu +420 739 529 558.

Náplň práce:
• šití zdravotnických pomůcek

Požadujeme:
• manuální zručnost
• pečlivost
• odpovědnost

Náplň práce:
• ruční balení zdravotnických komponentů

do operačních setů
• obsluha balicích strojů

Požadujeme:
• manuální zručnost
• pečlivost
• odpovědnost

ŠVADLENA
ZDRAVOTNICKÉ VÝROBY

DĚLNICE
VE ZDRAVOTNICKÉ VÝROBĚ

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové
dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků hledá do svého

týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozici

• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

slza,  pozinkované
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
milanmajek@volny.cz
tel. 604 272 975

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st       7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
sobota    8–11 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.

JIŽ 15 LET S VÁMI



JARNÍ 
NABÍDKA

AKCEAKCE

Plotostřih HUSQVARNA 122HD60
Lehký plotostřih s nízkou hlučností 

a nastavitelnou zadní rukojetí.

 Objem válce 21,7 cm³, výkon 0,6 kW, 

délka stříhací lišty 59 cm, hmotnost bez 

příslušenství 4,9 kg.

Akční cena: 9 290 Kč
Běžná cena: 9 990 Kč

Křovinořez HUSQVARNA 525RX
Lehký a výkonný křovinořez s pohodlným 

ovládáním. Motor X-Torq; Smart Start. Dodáván 

s nosným popruhem Balance 35, strunovou 

hlavou a travním nožem.

 Objem válce 25,4 cm³, výkon 1 kW, hmotnost 

bez příslušenství 4,9 kg.

Akční cena: 10 190 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Robotická sekačka
HUSQVARNA Automower® 315
Zvládá náročné plochy s užšími průchody 

a mírné svahy. Vhodný pro středně velké 

zahrady s nižším počtem překážek.

 Plocha: 1500 m² +/– 20 % 

 Sklon: až 40 % Akční cena: 51 690 Kč
Běžná cena: 55 490 Kč

Rider HUSQVARNA R216
Rider s hydrostatickou převodovkou, snadno se 

používá, skvěle ovládá a má vysoký výkon pro 

nejlepší výsledky. 

 Motor Briggs & Stratton, výkon 9,6 kW, šířka 

záběru 94 nebo 103 cm, hmotnost 198 kg.

Akční cena: 87 990 Kč
Běžná cena: 93 490 Kč

Sekačka HUSQVARNA LC 247SP
Sekačka s pojezdem a s automatickým sytičem 

pro snadné startování, odolné žací ústrojí 

z kompozitního materiálu.

 Motor Briggs & Stratton, objem válce 

140 cm³, šířka sekání 47 cm, výška sekání 

20–75 mm, objem koše 55 l. 

Akční cena: 12 890 Kč
Běžná cena: 13 690 Kč

Plotostřih HUSQVARNA 122HD60
Lehký plotostřih s nízkou hlučností 

a nastavitelnou zadní rukojetí.

Objem válce 21,7 cm³, výkon 0,6 kW,

délka stříhací lišty 59 cm, hmotnost bez

příslušenství 4,9 kg.

Akční cena: 9 290 Kč
Běžná cena: 9 990 Kč

Křovinořez HUSQVARNA 525RXi ř HUSQVARNA 525RX
Lehký a výkonný křovinořez s pohodlným

ovládáním. Motor X-Torq; Smart Start. Dodáván

s nosným popruhem Balance 35, strunovou 

hlavou a travním nožem.

Objem válce 25,4 cm³, výkon 1 kW, hmotnost 

bez příslušenství 4,9 kg.

Akční cena: 10 190 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Robotická sekačkabotická sekačka
HUSQVARNA Automower® 315
Zvládá náročné plochy s užšími průchody

a mírné svahy. Vhodný pro středně velké 

zahrady s nižším počtem překážek.

Plocha: 1500 m² +/– 20 % 

Sklon: až 40 % Akční cena: 51 690 Kč
Běžná cena: 55 490 Kč

Rider HUSQVARNA R216HUSQVARNA R216
Rider s hydrostatickou převodovkou, snadno se

používá, skvěle ovládá a má vysoký výkon pro

nejlepší výsledky.

Motor Briggs & Stratton, výkon 9,6 kW, šířka

záběru 94 nebo 103 cm, hmotnost 198 kg.

Akční cena: 87 990 Kč
Běžná cena: 93 490 Kč

Sekačka HUSQVARNA LC 247SPHUSQVARNA LC 2
Sekačka s pojezdem a s automatickým sytičem

pro snadné startování, odolné žací ústrojí 

z kompozitního materiálu.

Motor Briggs & Stratton, objem válce

140 cm³, šířka sekání 47 cm, výška sekání 

20–75 mm, objem koše 55 l. 

Akční cena: 12 890 Kč
Běžná cena: 13 690 Kč

Plotostřih HUSQVARNA 122HD60

Pila HUSQVARNA 120i
Lehká pila vybavená akumulátorem Li-ion. Snadné 

ovládání a startování, intuitivní klávesnice.

 Napětí akumulátoru 36,5 V, délka lišty 12"/30 cm, 

hmotnost bez akumulátoru a řezacího 

zařízení 3 kg.

Pila HUSQVARNA 445 e-series
Všestranná, úsporná a výkonná profesionální 

pila. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

 Výkon 2,1 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost 

bez lišty a řetězu 5,1 kg.

Akční cena: 10 890 Kč
Běžná cena: 11 690 Kč

Foukač HUSQVARNA 125BVX
Tento přesně vyvážený ruční foukač určený pro 

vlastníky nemovitostí se vyznačuje vysokým vý-

konem, snadným použitím a lehkou ovladatelností. 

Včetně přídavné odsávací jednotky Vac.

 Objem válce 28 cm³, výkon 0.8 kW, hmotnost 

4,35 kg, foukací výkon 76 m/s.

Akční cena: 8 990 Kč
Běžná cena: 9 750 Kč

Akční cena: 8 350 Kč
Běžná cena: 8 890 Kč

(vč. akumulátoru BLi20 a nabíječky QC80)

Pila HUSQVARNA 120iPila HUSQVARNA 120i
Lehká pila vybavená akumulátorem Li-ion. Snadné

ovládání a startování, intuitivní klávesnice.

Napětí akumulátoru 36,5 V, délka lišty 12"/30 cm,

hmotnost bez akumulátoru a řezacího

zařízení 3 kg.

Pila HUSQVARNA 445 e-series
Všestranná, úsporná a výkonná profesionální 

pila. Funkce Air Injection™, X-Torq a Low Vib.

Výkon 2,1 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost

bez lišty a řetězu 5,1 kg.

Akční cena: 10 890 Kč
Běžná cena: 11 690 Kč

Foukač HUSQVARNA 125BVX
Tento přesně vyvážený ruční foukač určený pro

vlastníky nemovitostí se vyznačuje vysokým vý-

konem, snadným použitím a lehkou ovladatelností.

Včetně přídavné odsávací jednotky Vac.

Objem válce 28 cm³, výkon 0.8 kW, hmotnost

4,35 kg, foukací výkon 76 m/s.

Akční cena: 8 990 Kč
Běžná cena: 9 750 Kč

Akční cena: 8 350 Kč
Běžná cena: 8 890 Kč

(vč. akumulátoru BLi20 a nabíječky QC80)

Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna

Tel.: 544 227 177, 602 758 367

Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.

JARNÍ
NABÍDKA
Akce trvá od 7. 3. do 6. 6. 2018

www.rumpova.cz



Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Poradenská kancelář

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

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

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661, 605 742 853

Uzávěrka pro inzerci
pátek 20. listopadu do 16 h.

Podmínky viz

www.bmtypo.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍKADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí

STùHUJEME A VYKLÍZÍME
PO CELÉ âR VE·KERÉ BY-
TOVÉ NEBYTOVÉ
PROSTORY

www.akr-stehovani.cz

Vzpomínka

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene.

Dne 2. května 2018 uplyne 5 let, kdy nás opustil pan

STANISLAV ŠEDÝ

Za tichou vzpomínku děkuje manželka, dcera Staňka s rodinou
a syn David.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 24. dubna 2018 uplynulo 15 let, co nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ZAVADIL
Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Odešel jsi nad ránem, aniž jsi nám sbohem dal,
jen v našich očích v srdci bolest a žal zanechal.

Dne 27. dubna 2018 to bude 15 roků, co nás navždy opustil můj manžel,
náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan

MIREK HRABOVSKÝ
ze Slavkova u Brna, rodák z Heršpic

S láskou stále vzpomínají manželka, dcera Alena a syn Mirek s rodinami.

Vzpomínka
Odešel od všech, jež miloval, pro které žil a pracoval. Prázdný je domov,

smutno je v něm. Chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. Osud nám nevrátí to,
co nám vzal, zanechal vzpomínky a v srdci žal.

Dne 1. února 2018 by se dožil 80 let.
Dne 22. dubna 2018 uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustil manžel,

 tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VÁCLAV ŠMÍD
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
V našich srdcích žije stále…

Dne 27. dubna 2018 by se dožila 100 let moje maminka,
babička, paní  

HEDVIKA KANTKOVÁ
S láskou a úctou stále vzpomíná dcera Alena s manželem,

vnuci Alenka a Ivo s rodinami.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 24. dubna 2018 by se dožil 80 let pan

Ing. JIŘÍ JERSON

S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila
a synové Jiří a Tomáš s rodinou.

Vzpomínka

Ve vzpomínkách svých blízkých žijí stále.

Dne 15. dubna 2018 by se dožil 77 let pan

FRANTIŠEK ROTREKL

a dne 30. dubna tomu budou dva roky, co nás navždy opustila paní

VĚRA ROTREKLOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají syn a dcera s rodinami.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Tel.: 724 148 043, 724 106 709
Plachetka a spol. spol. s r. o.
Dvůr Rybník 380 (směr Chemis)

PRODEJ:
• štěrky, písky, kamenivo 
• autodoprava
• kontejnery
Po–Pá 7–15 hod.
So 8–12 hod.

Jiná doba vydání dle telefonické dohody
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Oldřich Chromeček (1944) 24. 3.
Jaroslav Zbořil (1952) 1. 4.
Jiřina Roučková (1933) 10. 4.
Jarmila Pilátová (1937) 13. 4.
Alena Hrazdílková (1932) 16. 4.
Jaromír Essler (1948) 18. 4.
M. Norberta Anna Vozárová (1936) 19. 4.

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.

Vzpomínka

Dne 2. května 2018 by se dožil 85 let.
Dne 3. prosince 2018 uplyne 24 dlouhých let, kdy nás ve věku 61 roků

navždy opustil náš tatínek, manžel a dědeček a pradědeček, pan

JAROSLAV SŤAHEL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Libuše a dcery Irena, Jarmila a Libuše s rodinami.

Vzpomínka
Děkuji za cestu, kterou jsi se mnou šel, děkuji za ruku,

která mi pomáhala, děkuji za to, že jsi byl.

Dne 13. května 2018 uplynuly 3 roky,
kdy nás opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

ANTONÍN LATTENBERG
S láskou vzpomínají manželka, synové a dcera s rodinami.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 6. května 2018 uplyne 5 let od smrti mého syna, pana  

MARCELA URBÁNKA

Vzpomíná maminka a sestry Eva a Daniela.

Vzpomínka
Navečer, když slunce zemi opustilo, Tvé srdce se navždy zastavilo.

Odešel jsi nám noční tmou věčný spánek spát, aniž jsi nám stačil sbohem dát.
Prázdný je domov, když už nejsou dva. Je smutno v něm bez Tebe, můj drahý žít.

Nemá kdo potěšit a krutou ránu v srdci zahojit, která tolik, tolik bolí a zapomenout nikdy nedovolí.
Utichly kroky i Tvůj hlas, vzpomínky i v srdci žal zůstane navždy a nikdy nezanikne.

Dne 14. května 2018 vzpomeneme třinácté smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj drahý manžel, pan

JAROSLAV HORÁČEK
S láskou, úctou a stálou vzpomínkou vzpomíná manželka Milada,

švagr s manželkou, bratr s rodinou a veškeré příbuzenstvo.
Všichni, kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu vzpomínku s námi.

Vzpomínka

Utichl navždy Tvůj hlas, vzpomínka na Tebe však zůstane stále v nás.

Dne 6. května 2018 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JAN JURIŠ

Stále s láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
V tomto životě všecko vidíme jen jako v zrcadle, nejasně, ale jednou to uvidíme tváří v tvář.

Tady na zemi poznávám věci jenom nedokonale, ale jednou budu poznávat dokonale,
 podobně jako Bůh poznává mne. Zatím zůstává víra, naděje a láska, tato trojice.

Ale největší z nich je láska. 1 Kor 13, 12-13

Dne 5. května 2018 by oslavila třicáté narozeniny

Mgr. VÍTĚZSLAVA ŠUJANOVÁ, DiS.
z Heršpic

S láskou a vděčností vzpomínají rodina a přátelé.

Vzpomínka

Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 8. května 2018 uplyne deváté smutné výročí, kdy nás opustil pan

JAN ROTREKL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za tichou vzpomínku děkuje manželka Zdeňka a celá rodina.

INZERCE

KOUPÍME byt ve Slavkově u Brna, min. 3+1,
nebo 3kk, balkon nebo terasa, sklep, parko-
vací místo, ideálně zařízený. Tel.739 654 502,
MalikovaH@email.cz.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.

PEDIKÚRA, poliklinika Slavkov. Lenka
Juřečková, tel. 604 167 756.

NUTNĚ hledám ke koupi dům – Slavkov
nebo okolí max. do 20 km. Tel.: 732 222 468.

KOUPÍME byt 2+1 nebo 3+1 Slavkov,
Bučovice, Újezd u Brna. Dohoda jistá.
Tel.: 731 850 598.

HLEDÁME chalupu nebo chatu k odpočinku
do 50 km od Brna. Tel.: 602 102 038.

PRO BABIČKU hledáme byt 1+kk až 2+1 ve
Slavkově. Hotovost. Tel.: 604 508 585. 

MLADÁ rodina koupí byt 3+1 ve Slavkově.
Prosím, nabídněte! Telefon: 602 185 147.

LÉKAŘ koupí RD nebo pozemek k stavbě
RD ve Slavkově, příp. v okolí. T.: 739 586 722.

HLEDÁM spolehlivého pomocníka na stavbu.
Tel. 732 500 546.

Fitness & squash
Často slýchávám otázku, jak vlastně funguje

trénování? Je to jednoduché. Jakoukoli zátěží
se tělo dostává do stresu. Reakce na takovýto
stres je ten, že se tělo na další stres připraví.
A to tím způsobem, že danou tělesnou partii
zesílí. Tzn., že pokud se sportovec chce zlep-
šovat, musí svoje tělo neustále stresovat.
Pokud se jedná o stereotyp, nikterak se stres
neprojeví, tedy nedochází ke zlepšení a do-
chází ke stagnaci. Proto musí být cvičení
pestré a je potřeba občas změnit styl, způsob,
délku, intenzitu… Prostě něco, na co není tělo
připravené. A není rozdíl, jestli se jedná o po-
silování či vytrvalostní trénink. Ať už tak, či
jinak, tělo má také své potřeby. O tom napí-
šeme něco příště. Beast Gym

PRODÁM stojací
lampu cca 180 cm
vysokou, „stříbrná“.
Cena 400 Kč. Tel.:
604 706 900.



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ24 4/2018

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: ne-

děle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro
děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h. 

Svátost smíření každou středu od 19.00 do 20.00. 

1. 5. Poutní mše svatá na Lutrštéku 15.00.
3. 5. Mše sv. v penzionu v 8.00.
3. - 4. 5. Návštěvy nemocných.
8. 5. Pěší pouť farnosti do Žarošic, pondělí, pěší 10.00

od kostela, 14.00 autobus, 15.00 ze Zdravé Vody,
16.30 mše sv.

11.–19. 5. Svatodušní novéna.
13. 5. První svaté přijímání (Slavkov 8.30, Lutršték 9.45,

Hodějice 11.00).
13. 5. Divadelní návraty, fara 15.00.
13. 5. Mariánská pouť v Žarošicích, autobus v 17.00,

mše sv. v 18.30.
19. 5. Úklid okolí kostela a fary ve Slavkově, 8.00 -

16.00.
19. 5. Vigilie Svatodušní 19.00 kostel Slavkov, agapé.
20. 5. Slavnost Seslání Ducha Svatého, sbírka na cha-

ritu.
25. 5. Noc kostelů 2018 v Heršpicích.
27. 5. Svatourbanská pouť na Urbánek, 10.00 průvod

od sochy, 11.00 mše svatá, 12.00 piknik, táborák.
31. 5. Mše sv. v penzionu v 8.00.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek,
nebo se domluvte na tel. 604 280 160 nebo 544 221 587.
slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

Blahopřání

Dne 13. dubna 2018 oslavili 50 let
 společného života manželé 

RŮŽENA A JIŘÍ MAZALOVI
Milí rodiče, s radostí v srdci Vám gratulujeme

k Vašemu výjimečnému výročí – ke zlaté svatbě.
Mějte se vždy rádi jako dosud, ať je Vaše láska

stále stejně silná, jako dnes.
Vaši synové Jiří a Dušan s rodinami.

Blahopřání

Dne 30. dubna 2018 oslaví narozeniny
paní

JARMILA MAZALOVÁ

Hodně zdraví, lásky a pohody milované mamince a babičce 
přejí dcera Olga a vnuk David.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Vzpomínka
V našich vzpomínkách žijí stále…

10 let uplynulo od dvou smutných dnů, kdy nás 
navždy opustili naši drazí – 2. ledna 2018 pan

JAROSLAV UHLÍŘ
a 16. dubna téhož roku i paní

RŮŽENA UHLÍŘOVÁ
S láskou a úctou vzpomíná dcera a synové s rodinami.

Beseda s paní Ivou Hüttnerovou
Zveme vás na besedu se známou malířkou

a herečkou paní Ivou Hüttnerovou, která se
uskuteční 17. května v 17 h. na zámku ve
Slavkově u Brna. Ukázky z její tvorby si mů-
žete prohlédnout v místnosti před kavárnou,
která je návštěvníkům  volně přístupná. iz

Svatourbanská pouť
Zveme vás, zvláště rodiny s dětmi, na letošní

Svatourbanskou pouť, která letos připadá na
neděli 27. května. Vyjdeme v 10 h. od sochy
sv. Jana s krojovanými stárky po křížové cestě
ke kapli sv. Urbana, kde bude v 11 h. mše
svatá. Za pěkného počasí můžeme pokračovat
poledním piknikem a táborákem.  

V letošním roce dojde ke změně v pořádání
hodů. Stárkům komplikuje nácviky končící
školní rok a zkouškové období studentů, proto
se rozhodli změnit Svatourbanské hody na
Slavkovské hody, které by se slavily v polovině
října, k výročí posvěcení oltáře ve farním kos-
tele. Hody budou letos o víkendu 12.–14. října.
Slavení svátku svatého Urbana, patrona města
Slavkova, proto přesouváme na dopoledne, jak
tomu bývalo dříve, v minulém století. V ohlá-
škových knihách jsou záznamy o dopoledním
procesí na Urbánek se mší pod širým nebem.

Milan Vavro

Právě zvířátka byla hlavními hrdiny di-
vadelního představení „Zvířátka a loupež-
níci“ ztvárněného souborem Musica
Animae, na který se každý rok všichni tě-
šíme. Kromě kvalitního přednesu a zábavy
nám přineslo také poučení. Především pro

děti, ale i pro dospělé. O zvířátka je třeba pe-
čovat, pak si s nimi můžeme hrát. V příběhu
hospodář na svá zvířátka kvůli mnoha staros-
tem zapomínal, proto se jednoho dne zvířátka
rozhodla odejít. Brzy jim ale bylo smutno a ke
svému hospodáři se vrátila. Díky tomu si hos-
podář uvědomil, že se o ně nestaral dobře a s ra-
dostí je přivítal. Tak i my občas přes své starosti
zapomínáme na to, co je důležité.

A co je důležité pro děti? No přece MA-
MINKA! Protože se jejich svátek blíží, pečlivě
se na něj připravujeme a těšíme se, jak ma-
minky překvapíme! Za KMŠ Karolínka

s. Pavlína Kvaltinová a Anna Rotreklová

Jarně v Karolínce
Společně s dětmi jsme s Ježíšem pro-

šli dobou postní; přes Ježíšovu bolest až
k Jeho vzkříšení. A se vzkříšením přišlo
skutečné jaro! Jaro, ve kterém můžeme
vždy krásně vnímat příchod nového ži-
vota. Probouzí se příroda a rodí se mlá-
ďátka. Jak to v přírodě chodí, si děti prožily
v příběhu „Moje malé kuřátko“. Zažily, že
péče, něha a trpělivost je nezbytná k narození
mláďátka. 

Zápis dětí do KMŠ Karolínka
Vážení rodiče, zápis do KMŠ Karolínka pro

školní rok 2018/2019 proběhne v pondělí
7. května 2018 od 10 do 12 nebo od 14 do 16
hodin. Elektronický formulář najdete na ti-
tulní straně webu nad aktualitami. Naše ma-
teřská škola je otevřena dětem věřících
i nevěřících rodičů. Předpokladem přijetí je
souhlas rodičů s křesťanskou výchovou dítěte.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na osobní
setkání.

Za KMŠ Karolínka
s. Josefa Hana Jarošová, ředitelka 
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Kolik si myslíte, že na naší planetě žije druhů
včel? Věřím, že takovou otázku vám ještě nikdo
nikdy nepoložil. Vždy jde o záležitost, která,
myslím si, ani nikoho nezajímá a ani samotné
včelaře ne. A přece, existují lidé, kteří se pravě
i o takové údaje zajímají a věnují jejich studiu
jako specialisté hodně času. Nedají si pokoj
a tak dlouho do takových a podobných záleži-
tostí šťourají, až na něco pozitivního a většinou
i zajímavého přijdou. Běžní lidé se s něčím po-
dobným nesetkávají a nepovažují to za po-
třebné. Někdy se ale stane, že vezmete do ruky
kus nějakého potištěného papíru nebo si kou-
píte nějakou knížku, a pak zíráte, kolik toho za-
jímavého se v ní najde, o čem jste dosud nic
nevěděli.

Zakoupil jsem si knihu s jednoduchým ná-
zvem Včelařství. Až tady jsem se přesvědčil,
jak málo toho o včelaření vím. 

Tak jsem se až tu například dozvěděl, kolik
vlastně těch druhů včel existuje. To číslo, které
je v ní uvedeno, bylo pro mě nevěřícně překva-
pivé. Hned po tomto zjištění jsem si položil
otázku, na kolik druhů včel bych to sám ještě
před otevřením této knihy tipoval. Rozhodně ne
na tolik, kolik se jich v knize uvádí. Hned jsem
si také uvědomil , že takové údaje o mnohém
zajímavém se na běžných setkáních včelařů ne-
probírají a chci-li se tedy někdy něco speci-fic-
kého dozvědět, pak musím jít jedině za
specialisty, kteří se danému oboru věnují pro-
fesionálně, třeba celý život.

Já v tomto případě bych připustil, že těch
včelích druhů na světě může být i několik sto-
vek, ale i to bych vyslovil s určitou opatrností.
A vidíte, tato knížka shrnující zajímavé vý-
sledky práce i celých týmů entomologů, vy-
vedla z velkého omylu. Ono totiž těch včelích
druhů není jen několik stovek, ale několik tisíc.
V této knížce je uvedeno, že jich entomologové
napočítali kolem dvaceti tisíc! Stále se mně to-
muto zjištění nechce věřit, ale ono tomu tak
opravdu bude, neboť při dalším rozboru se
uvádí, že ale jen necelá desítka jich žije ve spo-
lečenstvech a také jen, že právě společensky ži-
jící včely sbírají nektar a pyl rostlin, které
převádějí na med a včelí vosk. Toto ovšem dělá
pravě jen tato malá skupinka včelích druhů, kte-
rou systematika označila názvem „včela medo-
nosná“. A hned se dále dodává, že tato včela
medonosná se ve světě vyznačuje určitou vari-

abilitou – v přírodě se vyskytuje v několika va-
riantách. Jednou z nich je varianta včely medo-
nosné tzv. vlašská (její výskyt – Apeniny,
Amerika, Austrálie), další variantou je tzv. včela
medonosná kraňská (Slovinsko, Balkán), u nás
včela medonosná tmavá (oblast střední a zá-
padní Evropy a celý obrovský areál Asie od se-
veru po Sachalin, od Afghanistánu po Japonsko. 

Takové a podobné poznatky o včelách a vče-
laření pochopitelně nejsou téměř nikdy před-
mětem náplně různých školení, seminářů,
schůzek včelařů. Na těchto se probírají praktič-
tější záležitosti, které jsou už ale pro praktiku-
jicího včelaře důležitější. Takových se nejvíce
probere na seminářích a pak na výročních schů-
zích. Tam se bilancuje. 

Včelaři se na nich setkávají téměř všichni, na
nich se každoročně hodnotí výsledky hospoda-
ření uplynulého roku a osvědčené zkušenosti
z minula se začlenují do činnosti základní or-
ganizace, do programu pro nový rok. Přitom se
sleduje životaschopnost základní oranizace, její
řádný chod podle stávající situace a podle mož-
ností a podmínek ve včelínech a přírodě. 

První část výroční schůze (pondělí 29. ledna
2018) byla, věnována spolkové činnosti. Probí-
ral se bod za bodem podle schváleného pro-
gramu. Nejzajímavější však vždycky bývá
souhrnná zpráva jednatele, kterou si už po
dlouhá léta připravuje pro VČS jednatel včelařů
slavkovského okrsku přítel Jan Fries.

Z ní se dovídáme, ře nás neubývá, což je po-
těšitelné, třebaže jsme se s jedním členem v mi-
nulém roce museli rozloučit. Byl jím přítel
Radomil Kachlíř z Kobeřic, oblíbený a pro vče-
lařinu zanícený dlouholetý člen ZO, nositel
čestného odznaku ÚV ČSV Vzorný včelařský
pracovník. O jednoho zkušeného včelaře jsme
tedy letos chudší, ale zase o pět nově přijatých
bohatší. Jde vesměs o začínající včelaře,

Trocha povídání o včelách a našich včelařích 
z nichž dva jsou z Velešovic (Josef Tomášek
a Lubomír Spáčil), dva ze Slavkova (Marie Šu-
janová a Věra Šemorová) a tím pátým je Aleš
Švaříček z Němčan. Takže v současné době má
naše základní,organizace 64 členů a obhospo-
dařuje 594 včelstev. Z toho 1–5 včelstev má 32
včelařů, celkem 102 včelstev, o 6–10 včelstev
se stará 14 včelařů (111 včelstev), 11–15 včel-
stev obhospodařuje osm členů (celkem 99 včel-
stev), 16–30 včelstev má 6 včelařů (111
včelstev) a více než 31 včelstev chovají 4 vče-
laři (celkem 171 včelstev). To není špatné kon-
statování. Je ovšem pravdou, že by bylo ještě
víc potěšující, kdyby nás ku prospěchu společ-
nosti a přírody bylo dvakrát tolik a s dvojná-
sobným počtem včelstev. Snad se nám to někdy
– dříve nebo později – splní, zvláště když tu
mezi sebou máme jednoho človíčka, který je
nám s kolektivem mladých, jimž se věnuje, vel-
kou naději. Je jím místní mladý včelař Roman
Šidlík, který se mladým včelařům obětavě vě-
nuje již několik let, který bez nároků na něja-
kou odměnu vzácně připravuje pro naši
organizaci stálý příliv budoucích nových členů.
Jeho práce s mladými lze hodnotit jako ojedi-
nělou vzácnou vyjimku obětavosti, jaká se
hned tak snadno nikde v současné společnosti
nevyskytuje. 

Poslední třetinu jednací doby zaplnil svými
zkušenostmi ze včelaření náš host, který za
námi přijel z Hovoran. Byl jím přítel Vít Ma-
rada, včelař ve velkém, u něhož jsme kdysi, asi
před pěti nebo sedmi lety byli hosty a který se
nám (autobusový zájezd) skoro celý den věno-
val. Musím říci, že na tento ná celodenní zájezd
dodnes rádi vzpomínáme. Vydařil se. Ukázal
nám všechno, co má pro včely doma vybudo-
váno a jak s nimi zachází. Tehdy jsme s ním vy-
jeli i nad vesnici, kde právě se svými včelami
kočoval. Pamatuji si tento zájezd už také proto,
že když  jsem v terénu z našeho autobusu vy-
stupoval, hned mezi dveřmi, ještě jsem ani ne-
došlápl na zem, jsem měl ve tváři žihadlo,
a nebyl jsem jím obšťastněn jen já. U.medu
a včelstev jsme tenkrát byli téměř celý den
a všichni si zájezd pochvalovali. Bodejť by ne,
když nám pak u něho ve velké společenské
mistnosti ještě nějakou hodinu před odjezdem
domů vyhrávala muzika a chutnal nám jím
i jeho paní roznášený ryzlink, vavřinec a ru-
landské šedé. František Mráz 

pou, což mělo za výsledek, že všechno bílé sví-
tilo, včetně dračích zubů. Velmi dramatická
byla právě bojová scéna, v níž se v rolích draka
a hlavního hrdiny Ondry utkali bráchové Pavel
a Jenda Hlaváčkovi. V pohádce jsme také oprá-
šili a na jeviště uvedli již téměř zapomenuté po-
hádkové postavy Kašpárka a Kalupinky. Těch
se skvěle zhostily Eva Červinková a Magda
Melicharová. Mimochodem Eva perlila už od
úvodní scény Kašpárkovy pantomimy a rozho-
voru s mouchou, až po v závěru hry improvi-
zované šplechty při zapalování svíčky, protože
neplánovaně zvlhly sirky. Role princezny dobře
sedla Lidce Šujanové a krále Veselého králov-
ství si opět střihnul Vojta Lstibůrek, který v roz-
hovoru pro Českou televizi svoji roli lakonicky
okomentoval: „já jsem prostě na ty monarchy“.

Divadelní návraty – 2.díl: 

Jak Ondra ke štěstí přišel, pohádka z roku 2005
U třetího dílu Divadelních návratů se se-

tkáme v neděli 13. května, v 15 hodin v sále
Pastoračního centra v budově ř.k.fary. Tento-
krát opět zůstaneme v pohádkovém žánru. 

V roce 2005 Farní divadlo Simsala Bim na-
studovalo svoji třetí na živo hranou pohádku
s názvem, Jak Ondra ke štěstí přišel. V počá-
tečních letech divadelníci zařazovali do kaž-
dého nového představení nějakou novinku.
Tentokrát do hry vpustili draka. A byl to drak,
jak se patří. Měřil asi 2,3 m a jeho řev a úcty-
hodné rozměry způsobily, že po představení
měly židle v první řadě vlhká polstrování. Ale
ani obavy z draka nesnížily návštěvnost a sál
při všech reprízách opět praskal ve švech.

V pohádce byly opět použity speciální efekty
v modulaci hlasu draka a v osvětlení UV lam-

Zcela výjimečně se vedlejší role pana komo-
řího ujal Pavel Šujan, většinou představitel
hlavních rolí, potažmo rolí tzv. „prvních milov-
níků“. Svoji druhou příležitost na divadelních
prknech dostali sourozenci Vojta a Jaruška An-
drlovi. Vojta si zahrál padoucha Jíru a Jaruška
si střihla dvojroli trpaslíka a babičky. Těžko
říct, v které z rolí perlila víc, ale asi nejvíc pot-
lesku sklidila jako babička.

A o čem pohádka je? Znáte to, celé králov-
ství je potaženo černým suknem, protože se
ztratila jediná královská dcera a nikdo neví,
kde je. Tak přijďte a dovíte se víc.

(Délka pohádky včetně závěrečného bonu-
sového pohledu do zákulisí je 65 minut.)

Za realizační tým srdečně zve
Ludmila Nosková

Včelař Vít Marada / Foto: R. Mráz
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Motoklub Austerlitz informuje

Emil Boček a Slavkov (III.)
Dokončení z minulého čísla

Další závod jel ve Vsetíně, kde jezdil první
a v posledním kole došel benzín. Nakonec se
zkusil přihlásit do třistapadesátek, ale musel
jako nováček startovat z poslední řady. Nakonec
stál na stupni nejvyšším. Dále startoval v Blan-
sku, Jevíčku a ve Znojmě na motorce od
p. Janky na valteru a zároveň se potkal na startu
s panem Čadou na ČZ. Bojovali mezi sebou
první druhý a nakonec panu Čadovi motocykl
„zvadl“, tak pan Boček vyhrál znovu. Pamatuji

si jak startoval ve Vyškově, kde se potkal
s panem Butulou – dva bratři Jozef a Jan. Jan
byl mladší a jel s p. Bočkem a říkal, že mu to
moc rychle jelo, ale po dramatickém boji nako-
nec opět zvítězil. V ten den se stala smutná udá-
lost, kdy zahynul Jan Otevřel.  

Dalším závodem byl závod v Bučovicích, kde
startoval s p. Jaroslavem Hanákem, který byl
v této době velký talent – nepadal ani motorku
nerozbil. Jen ve Vysokém Mýtě závodil s Pa-
vlem Slavíčkem, předjížděli se a Pavel spadl
a bylo další vítězství. P. Slavíček byl tovární jez-

Motookénko
dec Jawy s panem G. Havlem a Fr. Šťastným.
Měl nepříjemný pád v Opatii, po váž ném zra-
nění musel závodní činnosti zanechat. Byl to ná-
ročný a nebezpečný okruh, který byl zrušen
a nahrazen okruhem Rijeka, ten je rychlý až
moc, dvě roviny v bývalém lomu. Pan Boček zá-
vodil i v Rosicích, tam dojel druhý a vyhrál Bo-
nifác Sýkora, který několikrát vyhrál ve
Slavkově na motorce Adler 250 typický stroj
s pozoruhodnými malými vibracemi a neobyčej-
ným zvukem a výkon. Pan Sýkora byl bratran-
cem legendárního Frenkiho Mrázka. J.M.

Pokračování z minulého čísla
Španělsko: Předem se ujistěte, jestli nebudete

potřebovat ekologickou známku. Do jara 2018
jsou motorky od ekoznámek osvobozené. Další
postup se má v tomhle roce projednávat. Kdo
nosíte dioptrické brýle nebo kontaktní čočky,
musíte mít s sebou ještě jedny náhradní. Tole-
rance 0,5 promile.

Belgie: V belgických městech Antverpy, Bru-
sel jsou vymezeny ekologické zóny (Low Emis-
sion Zone LEZ), registrace je před vjezdem do
zóny povinností. Na motocykly se emisní povin-
nosti zatím nevztahují. Jenže pravidla nejsou

všude jednotná, navíc existují LEZ také v čás-
tech jiných měst. Je potřeba se dopředu infor-
movat, jinak vás čeká drastická pokuta. Za vjezd
bez známky zaplatíte 350,- €. Motocyklista musí
mít ochranný oděv (rukavice, bundu s dlouhými
rukávy, kalhoty s dlouhými nohavicemi a boty
s ochranou kotníků). Tolerance 0,5 promile.

Francie: Ekologické známky jsou pro moto-
cykly povinné pro města Paříž, Lyon, Toulose,
Gers, Savoie, Maine et Loire, Vendée, Loiret,
Eure et Loir, Štrasburk, Bordeux a Marseille. Do
budoucna se jedná i o Cannes, Arras a celou ob-
last Mont Blanc. A pokud vyrazíte bez ní, risku-

jete samozřejmě pokutu. Například LEZ v Paříži
zahrnuje centrální území města až po městský
okruh périphérique. Střed je definitivně uzavřen
pro motocykly registrované před 1. červnem
2000. Na městský okruh a za něj se ustanovení
již nevztahuje. Ve Francii platí zákaz používání
sluchátek při řízení dopravního prostředku. Při-
lby motorkářů musí mít reflexní prvky podle
předpisu ECE 22–04 odstavec 6.16. Motorkáři
musí mít ve výbavě alkohol tester. Tolerance 0,5
promile. Na silnicích bez středového pásu se sni-
žuje povolená rychlost z 90 km/h na 80 km.

Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

v kotlích na uzavřeném ohni. Hodnoceny
budou tři kategorie: o nejchutnější hovězí
guláš, o jakýkoliv výborný guláš, o nejzajíma-
vější image družstva. Vlastní soutěž bude za-
hájena v 10 hodin. Výsledky porota vyhlásí
v 17 hodin. Bližší propozice zašleme přihláše-
ným družstvům dodatečně. O dobrou náladu
příchozích návštěvníků a soutěžících se postará

Gulach Open Austerlitz 2018
Oznamujeme tímto všem, že jedenáctý roč-

ník kulinářské soutěže Gulach Open Austerlitz
se uskuteční v sobotu dne 19. května v areálu
městského koupaliště ve Slavkově u Brna.
 Přihlášky družstev zasílejte na adresu: p.zvo-
nek@seznam.cz. Z důvodu omezené kapacity
míst pro soutěžící upřednostníme zájemce dle
pořadí data přihlášení. Vařit je dovoleno pouze

Slavkovská kapela Výlet, aniž by si to zřejmě
sama uvědomila, (ne)slaví v těchto dnech tříleté
výročí. Zeptali jsme se členů této oblíbené ka-
pely, jak to u nich chodí, co je nového, kde je
v nejbližší době uvidíme a podobně.

Výlet: Po třech letech spolupráce stále zjiš-
ťujeme, že je nám spolu pořád fajn a míra sehra-
nosti je stále lepší, což je důvod ke spokojenosti,
ale ne snad přímo k oslavám…

Redakce: Co se vám za tři roky podařilo
a jak vidíte svou budoucnost?

Výlet: Poměrně brzy po zahájení činnosti
jsme začali „obouchávat“ na akcích pro kama-
rády, protože si to přáli – padesátiny a další vý-
ročí, nějaké svatby, firemní akce…

Redakce: A jaká je situace po třech letech?
V.: Máme poměrně pestrý a obsáhlý playlist

i pro celovečerní tancovačky a jde vesměs o pře-
dělávky starších věcí třeba od Nedvědů nebo
Wabiho Daňka přes „slovenský pop a rock“ až
k „bigbítu“ od Creedence Cleanwater Revival
nebo Elvise Presleyho, resp. kapely Queen.
Pokud byste trvali na žánrovém zařazení, nej-
trefnější je asi folkrock.

R.: A co vlastní tvorba?
V.: Tak o tom jsme ještě s nikým nemluvili,

ale v těchto dnech natáčíme několik demáčků
„polovlastních“ písní, tzn., že jsme si dovolili

nechat přetextovat americké melodie, které nás
obzvlášť oslovily.

Milan: …taky bychom rádi oprášili některé
téměř zapomenuté songy ze 70. let – z doby,
kdy jsme pracovali s Karasem i ostatním členy
kapel Honci a FOS… některé stojí, myslím si,
i po těch letech za to…

R.: Vaše hudební sdružení je – řekněme –
dost věkově členité. Co říká např. třicátník
Honza k možnosti zahrát si se „starými pány“?

Honza: Osobně si myslím, že ať už v kapele,
nebo v hudbě obecně, věk nehraje žádnou zá-
sadní roli. Důležité je, že nás baví se neustále
scházet, hrát a zkoušet nové věci. Zkušenosti
kluků, ať už z hudebního či z běžného života,
pro mě mohou být pouze přínosem.

R.: A jaký je názor Oty Odehnala na spolu-
práci s někdy i výrazně mladšími kolegy? Vždyť
Honza by mohl být tvůj vnuk…

Ota: Muziku jsem měl rád v Honzově věku
stejně jako ji mám i teď. Už jsem ani nečekal,
že bych se ještě dostal k aktivnímu hraní, ale
když mi Milan hodil tehdy lano a pokud si spo-
luhráči myslí, že mám kapele co nabídnout,
jsem jenom rád.

R.: To zní zajímavě… a kde můžeme kapelu
Výlet v nejbližší době slyšet?

V.: Jsme rádi, že po už zmíněných spíše uza-

Tři roky s Výletem

vřených akcích budeme na jaře ke slyšení na ně-
kolika místních podnicích:

4. 5. na samostatném koncertě v prostorách
restaurace Bonaparte

19. 5. na festivalu gulášů na koupališti
1. 6. na večerním koncertě na Panském domě

v rámci Dnů Slavkova.
Podrobnější informace najdete průběžně

v pozvánkách na stránkách www.veslavkove.cz
A kdo vlastně tvoří skupinu Výlet? Stále pů-

vodní sestava čítá: Honzu Rusnáka (sólový
zpěv, kytara), Milana Slezáka (kapelník, sólová
kytara, voály), Otu Odehnala (foukací harmo-
niky, vokály,), Karla Fikara (baskytara, vokály)
a Libora Holce (bicí). red.

od dopoledních hodin hudební skupina VÝLET
a následně se do půlnoci vystřídají kapely ŠE-
MORA BAND ROCK “N“ BEAT, VERTEX
a SMP+. Pro děti bude připravena již tradiční
atrakce skákací hrad a bohaté občerstvení za-
jistí personál obou barů koupaliště. Celodenní
vstupné činí 50 Kč. Děti a důchodci mají vstup
zdarma. Srdečně zvou pořadatelé

Výlet / Foto: B. Maleček
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DIA okénkoZahrádkářské okénko
Rady do zahrady – květen

Pranostika: V máji, aby ani hůl pastýřova
neoschla.

To je přání všech zahrádkářů a zemědělců
vůbec. Po letošní suché zimě a začínajícím jaru
srážkový deficit již ohrožuje letošní úrodu. Ani
další pranostika, která říká „v květnu věrtel
dešťa (23,4 l = 23,4 l na m2) – hrstka bláta“. Ta-
kové opakované srážky by přírodě sice po-
mohly, ale ještě by nevyrovnaly srážkový
deficit.

Dalším přáním je, abychom přečkali období
„ledových mužů“. Po dvou předcházejících ro-
cích, kdy jsme nesklidili žádné ovoce vždy
převládala beznaděj jsme si nakonec řekli
„příště bude líp“. A tak pozorně sledujeme po-
časí, protože stromy mají bohatě nasazeno a již
kvetou. V naší oblasti, kdy dva roky nebyla
úroda ovoce a průběh počasí brzdil přemno-
žení škůdců přesto musíme být připraveni za-
sáhnout proti mšicím, sviluškám, obalečům,
květopasu a pilatkám. Že se dá zasáhnout
i jinak jak chemickými prostředky se dozvěděli
účastníci přednášky od paní Lenky Hluché
z firmy Biocont Laboratory o Biologické
ochraně zahrad, skleníků a sadů, která se ko-

První letošní zájezd jsme uspořádali do Kro-
měříže za památkami, zapsanými do seznamu
UNESCO: návštěva Květné zahrady a Arcibi-
skupského zámku. V odpoledních hodinách
jsme navštívili jarní výstavu Floria, kde si
mnozí zakoupili něco do zahrádek a květináčů,
aby naše okolí kvetlo celé léto. Ve středu 16.
května se pojedeme ohřát do Thermalparku
v Dunajské Stredě. Několik volných míst máme
na říjnový zájezd, který si ještě můžete zaplatit
v naší kanceláři na poliklinice 23. 5. 2018.

Protože v posledních letech přibývá onemoc-
nění na diabetes, v ČR až o 20 000 pacientů
ročně, budeme postupně uveřejňovat příčiny to-
hoto onemocnění a jak se léčí. Už v dávnověku
se vědělo, že se jedná o špatné vstřebávání
cukrů, které se vylučovaly v moči, tak vznikl
název cukrovka – sladká nemoc, která byla
smrtelná. Veškerá strava se skládá z bílkovin,
tuků, sacharidů, vody, soli, vitamínů a vlákniny.
Potrava, kterou sníme, přichází do žaludku, kde
se působením trávících šťáv rozkládá na jedno-
duché látky. V dutině břišní mezi žaludkem
a ústím tenkého střeva je uložena malá žláza
slinivka břišní – pankreas, kde se vytváří hor-
mony inzulín a glukagon, které regulují hladinu
glukózy a její vstřebávání do krve, aby se tak
vyživovaly všechny buňky od mozku až po
svaly. Činnost slinivky začal zkoumat v roce
1921 kanadský lékař Banting a přišel na řešení,
že regulátorem množství glukózy v krvi je hor-
mon, který nazval inzulin. Jeho nedostatek
vede k trvalému onemocnění, při kterém se
musí podávat inzulín injekčně. Kdybychom in-
zulin přijímali v podobě tablet, trávící šťávy
v žaludku by ho rozložily, proto bylo nutné trá-
vicí ústrojí obejít a tělu dodávat inzulin přímo
v injekcích. Protože odborný lékař, na základě
vyšetření, předepíše pacientům určité množství
denně podávaného inzulinu, musí si pacient
k této dávce přizpůsobit stravování.  Jíst v ně-
kolika menších dávkách a sledovat hlavně
množství sacharidů v potravě. Sledování hla-
diny krevního cukru umožňuje malý přístroj
glukometr. Pokud máte glukometr OPTIUM
s testovacími proužky Freestyle, můžete při je-
jich nákupu získat značnou slevu, která platí od
2. 4. do 20. 5. 2018. Zavolejte na bezplatný te-
lefon firmy Abbott Diabetes Care 800 189 564
a zaplatíte za 4 kusy 1047 Kč (cena v lékárnách
1600 Kč), z toho VZP proplatí 500 Kč. 

Hlávkový salát je králem máje, je to jediná
zelenina, která se konzumuje čerstvá, bez va-
ření a tak se zachovají všechny vitaminy a vlák-
nina, která reguluje zažívání. Měl by být častou
přílohou k jídlu, v kombinaci s vejci a šunkou
nás může dostatečně zasytit. Budeme

potřebovat hlávku salátu, vařená vejce, kelí-
mek zakysané smetany, nebo bílého jogurtu,
2 lžíce hořčice, citronovou šťávu, pepř a sůl.
Salát opereme a natrháme na menší kousky,
které rozdělíme na talíř a přidáme pokrájená
vařená vejce. Smetanu, nebo jogurt smícháme
s hořčicí, přidáme citronovou šťávu, sůl a pepř,
vzniklou zálivkou přelijeme vejce. Ředkvič-
kové palačinky si připravíte z jednoho svazku
ředkviček, které nastrouháte na jemno, přidáte
vejce, česnek, sůl, pepř, majoránku, mléko
a hladkou mouku. Umícháte řídké těsto a pala-
činky opečete s obou stran na pánvici s olejem.
A k tomu jako příloha hlávkový salát. 

Marie Miškolczyová

nala 11. března v restauraci Bonaparte. S pro-
středky biologické ochrany se můžete seznámit
na www.biocont.cz.

Co můžeme v květnu v zahradě dělat?
V květnu je nejvhodnější doba pro výsadbu
vinné révy. V již vzrostlých vinicích provádíme
prohlídku., zda se již neobjevuje padlí révové,
plíseň a nebo šedá hniloba, taktéž u jabloní
a hrušní je možný výskyt strupovitosti a padlí.
Pokud ano, tak okamžitě zasáhneme.

Podle průběhu počasí ještě můžeme vysazo-
vat ovocné stromky a keře a sazenice jahod-
níku – je to však kritický termín.

U mladých stromků lze tvarovat korunky
stromů do potřebné polohy.

V tomto čase je vhodná doba na řez ořešáků.
Poznáme to podle toho, že výhony po řezu pře-
stanou slzet!

Pobyt v zahradě si také zpříjemňujeme rela-
xací a využíváme každou volnou chvíli k od-
počinku a k příjemnému posezení s rodinou
a přáteli. Ve stínu rozkvetlých stromů můžeme
listovat v časopise Zahrádkář a začíst se do od-
borných článků.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

V sobotu dne 26. května 2018 odjedeme
v 7.30 hodin ze zastávky v ulici Boženy Něm-
cové na zájezd s tímto programem: 

Arboretum MAKČU – PIKČU v obci Pa-
seka s množstvím trvalek, skalniček a bylin.

Hrad SOVINEC – barokní hrad z první po-
loviny 14. století

PRADĚDOVA GALERIE v Jiříkově – ex-
pozice řezbářské tvorby s množstvím betlémů
a zvířat v životní velikosti. Vhodné pro děti.

Večeře v restauraci U Havlů v Dolanech.
Návrat do 21. hodiny. 

V ceně zájezdu za 250 Kč pro členy ZO
ČZS Slavkov u Brna a jeho rodinné příslušníky
a 350 Kč pro ostatní je zahrnuta doprava auto-
busem a vstupné do navštívených objektů.

Přihlášky s uhrazením poplatků přijímá pan
Roman Suchomel Husova 53 Slavkov u Brna
tf. 724 157 563.

Na zájezd zve ZO ČZS Slavkov u Brna

Pozvání na zájezd

V sobotu 24. března proběhl již 28. ročník
tradičního závodu Junácký slunovrat. Z dů-
vodů stavebních úprav na střelnici jsme se roz-
hodli, že trať nebude tentokrát v oboře. Kvůli
velkému provozu na ulici Čs. armády jsme mu-
seli nakonec odstoupit i od zamýšlené trati
kolem rybníku. Start i cíl byl proto umístěn na
junácké klubovně, kde také měli účastníci zá-
zemí. Hlídky vybíhaly po polní cestě směr Vá-
žany nad Litavou a vracely se po hrázi Litavy. 

Všichni závodníci museli na jednotlivých
stanovištích dokazovat, co se v průběhu roku
v Junáku naučili. Stanoviště byli koncipována
tak, aby na nich byli praktické úkoly, využi-
telné i v běžném životě. Tedy žádná teorie bez
návaznosti na reálný život. 

Děti závodili v pěti kategoriích ve věku od
pěti do 15 let. 

Jistě je na místě zmínit, že i v silné konkurenci
junáckých oddílů ze Křtin, Lulče a Vyškova do-
mácí obstáli a ve všech kategoriích jsme se do-
stali takříkajíc na bednu. V kategorii Benjamínci
jsme dokonce obsadili první tři místa. Může nás
těšit nejen umístění domácích, ale i to, že celá
akce se povedla a všichni byli spokojeni. Cel-
kem se tohoto ročníku účastnilo 138 startujících
rozdělených do 25 závodních hlídek. 

Pokud započteme realizační tým slavkov-
ského Junáku i vedoucí, kteří přijeli s jednotli-

vými družinami, blížíme se počtu 200 lidí. Zre-
alizovat takou velkou akci je náročné nejen or-
ganizačně a časově, ale samozřejmě i finančně.
Do budoucích ročníků se proto budeme snažit
oslovit slavkovské firmy s žádostí o sponzor-
skou pomoc, kterou bychom velmi ocenili.

Olda Bayer, vedoucí závodu

Ohlédnutí za sběrem šrotu 
Tradiční jarní sběr železného šrotu jsme

uskutečnili v sobotu 7. dubna – v termínu,
který byl ohlášen již několik měsíců. 

Děkujeme všem kamarádům, rodičům
skautů i občanům za pomoc a zároveň příspě-
vek k úklidu Slavkova. Stejně jako každý rok
budou získané peníze věnovány do dětských
oddílů na podporu programu a nákup vybavení
pro celoroční činnost.

Středisko Junáka Slavkov u Brna

Závod „Junácký slunovrat“JU
N

Á

K
SLAVKOV U
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A

Před klubovnou • Foto: archiv Junáka
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Ve dnech 19. a 20. března 2018 proběhl na
naší škole kurz  barista junior. Mimo žáků naší
školy projevili zájem o tento atraktivní nápoj
i budoucí kavárníci z řad dospělých. To svědčí
o stále větší oblibě konzumovat kvalitní
a dobře připravovanou kávu. Kurz vedl přední
český barista a šéf sekce baristů při České bar-
manské asociaci pan Tomáš Zahradil. Žáci se
seznámili s pěstováním kávy, jejím zpracová-
ním a různými odrůdami  kávy. Zjistili, jak roz-
lišit kvalitní zrna kávy od méně kvalitních, jak

se káva praží, jak se správně skladuje a co
ovlivňuje její jakost. Poučili se o složení kávy
a vlivu na lidský organismus, prakticky si vy-
zkoušeli seřízení kávovaru, aby káva byla
správně pomletá. Velkou pozornost věnovali
napěnění mléka na jednotlivé druhy kávy, zjis-
tili, jak kávu správně připravovat a servírovat.
Kávu, kterou si sami připravili, také ochutná-
vali. Všichni v závěrečném testu obstáli a od-
cházeli obohaceni o cenné vědomosti
i praktické dovednosti. M. Novoměstská, ISŠ

Kurz barista junior FLORBAL – okresní kolo
Ve středu 21. února 2018 se konalo okresní

kolo ve florbale ve Vyškově. Kluci ze Slav-
kova u Brna hráli se soupeři vyrovnané zápasy.
Bohužel o výsledcích zápasů rozhodla sehra-
nost a kondička, kterou měli soupeři lepší. Do
krajského kola postoupili hoši Gymnázia Vy-
škov. L. Lekavý, ISŠ

Pracovní stáže v zahraničí
Ačkoli se čtyři roky studia zdají být na po-

čátku dlouhou dobou, dříve či později nastane
situace, kdy budoucí absolventi začnou řešit,
co dál. Nabídek je sice nepřeberné množství,
o to těžší bývá se v nich orientovat. Pomocnou
ruku i letos nabídl pan Zdeněk Moravec, který
přijel žákům čtvrtých ročníků a žákům 3.B HT
představit možnosti studia v zahraničí a sezná-
mit s podrobnostmi týkajících se dlouhodobých
pracovních stáží v zahraničí. Mimo jiné hovořil
také o pravidlech a bezpečnostních zásadách
při výběru, poradil žákům, jak postupovat v pří-
padě, že se rozhodnout obohatit svůj životopis
o další zahraniční zkušenost. V. Hirt, ISŠ

Dne 27. února 2018 se vydala žákyně L.
Hložková společně se Mgr. Rudolfem Vaňurou
reprezentovat naši školu do Letovic, kde se
konal již 14. ročník krajské přehlídky ENER-
SOL. Tento projekt vede žáky k zájmu na ře-
šení alarmujících změn v životním prostředí,
k přemýšlení o možnostech využívání obnovi-
telných zdrojů energií v osobním životě i ve
svém okolí, k pochopení smysluplnosti udrži-
telného rozvoje jako nezbytné podmínky pře-
žití lidstva. Do programu Enersol se aktivně
zapojilo osm středních škol Jihomoravského

kraje. Naše žákyně se tohoto projektu zhostila
opravdu perfektně, neboť získala první místo,
a postoupila do celostátního kola, které pro-
běhne 22. a 23. března v Plzni. Ve své práci se
zaměřila na projekt  LIKO-Noe a přítomné se-
známila s filozofií společnosti LIKO-s a jejich
představou, jak citlivě využívat přírodní zdroje
a efektivně s nimi nakládat. Upřimné poděko-
vání patří zástupcům firmy Liko-s, kteří žákyni
byli nápomocni při konzultaci otázek, které se
týkají této problematiky.

R. Vaňura

Projekt ENERSOL

Setkání s …Austrálií
V našem cestovatelském cyklu pro první roč-

níky jsme opět přivítali vzácného hosta – tento-
krát naši bývalou kolegyni, paní Irenu
Lochmanovou, která naše žáky vzala na okouz-
lující cestu po Austrálii. Ve svém vyprávění při-
blížila pohnutou historii a současný život
původních obyvatel, jejich zvyklosti a tradice,
přinesla s sebou i bumerang. Nechyběly ani fo-
tografie velkých měst, jimž dominovala slavná
opera v Sydney, nebo unikátní záběry z po-
svátné hory Uluru. Pozornost upoutaly i snímky
endemických druhů. Rádi bychom paní Loch-
manové touto cestou poděkovali za její návštěvu
a zajímavou přednášku. V. Hirt, ISŠ

Vstup na trh práce je pro žáky naší školy
velmi očekávanou záležitostí. Vždyť po dobu
studia se na tento krok systematicky připravují.
Aby si mohli vytvořit co nejpřesnější představu,
co je čeká, zajíždí každoročně žáci nejvyšších
ročníků jednotlivých oborů na IPS ÚP ve Vy-
škově. Zde jim Ing. Novotný připraví dopolední
program „šitý na míru“ pro jednotlivé obory.
Poutavou formou se účastníci seznámí s novin-
kami na trhu práce v oblasti legislativy, zaměst-

nanosti, dalšího studia i výjezdů za prací do za-
hraničí. Pro žáky je vždycky důležitá informace
o průběhu přijímacího pohovoru do budoucího
zaměstnání i o možnosti sociálního zabezpečení
ve složitých životních situacích. V příjemné
atmosféře si všichni účastníci uvědomí, že ma-
turity a závěrečné zkoušky se neodvratně blíží.
Cenné informace získané na Informačním a po-
radenském středisku určitě využijí při nástupu
do zaměstnání. A. Spáčilová, ISŠ

Exkurze na IPS ÚP ve Vyškově

Ve dnech 22. a 23. 3. 2018 se v Plzni konal
15. ročník národního projektu Enersol pod zá-
štitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Ber-
narda, náměstkyně hejtmana pro školství a CR
Ivany Bartošové, členky Rady pro oblast ŽP
a zemědělství Radky Trylkové a primátora
města Plzně Martina Zrzaveckého.

Hlavními tématy tohoto ročníku byly obno-
vitelné zdroje energie, snižování energetické
náročnosti a omezování emisí v dopravě. Klí-
čovým tématem, na které si naše žákyně L.
Hložková zpracovala pro svoji práci, byla voda
a hospodaření s vodou. Lucie svůj projekt
LIKOS-NOE předvedla formou prezentace
před odbornou porotou a vybojovala v republi-
kovém kole krásné třetí místo. Hlavní myšlen-
kou tohoto projektu je dokázat, že objekt může

přirozeně stabilizovat všechna roční období
a dosáhnout postupné minimalizace všech
energií díky technologiím, které jsou v objektu
LIKO-NOE použité.

Naše žákyně zaslouží velkou pochvalu za
předvedenou prezentaci. Poděkování patří zá-
stupcům firmy Liko-s, s kterými mohla L.
Hložková konzultovat svoje dotazy.

R. Vaňura, ISŠ

Celostátní konference projektu Enersol ČR 2018 Prezentace školy na Salimě
V týdnu od 27. 2. do 2. 3. využila naše škola

nabídky prezentovat gastronomické obory na
přehlídkové ploše pavilonu A1 v rámci Mezi-
národního potravinářského veletrhu SA-
LIMA/VINEX 2018. Svoji práci, pod vedením
učitelek odborných předmětů, zde prezentovali
žáci obou cukrář, kuchař – číšník a hotelnictví.
Návštěvníkům veletrhu předvedli přípravu
Maki Sushi s ochutnávkou, zdobení velikonoč-
ních perníčků a dortových lízátek. Nechyběla
ani barmanská show s ukázkou přípravy mí-
chaných nápojů. O tom, že prezentace naší
školy byla úspěšná, svědčilo velké množství
návštěvníků, kteří na stánek zavítali. Všem
žákům a učitelům, kteří se na akci podíleli,
patří velké poděkování. D. Hortová, ISŠ

Punkevní pohár 2018
Dne 21. 3. 2018 se naše dvě žákyně oboru

kuchař- číšník zúčastnily barmanské soutěže,
která se konala v Blansku v sále Dělnického
domu. Soutěžící měli za úkol vymyslet origi-
nální alkoholický drink, který museli připravit
v pěti porcích v časovém limitu 6 minut a před-
stavit ho před degustační komisí. Celkem sou-
těžilo 14 žáků z gastronomických škol.
Barmanská soutěž byla pro nás přínosem a už
se těšíme na další. A. Procházková, ISŠ

Žáci naší školy se dne 22. 3. 2018 zúčastnili
soutěže pořádané Krajským ředitelstvím Poli-
cie Jihomoravského kraje, v níž si vyzkoušeli
své předpoklady pro fyzickou způsobilost
k přijetí do služebního poměru bezpečnostních
sborů a znalosti dopravních předpisů. Do sou-
těže se celkem se zapojilo 16 škol Jihomorav-

ského kraje a naši žáci úspěšně absolvovali
všechny testy a podařilo se jim získat certifikát.
Ten jim umožňuje po dobu jednoho roku,
pokud nastoupí k Policii ČR, přijetí bez absol-
vování testů. Navíc se seznámili s prací policie
a viděli praktické ukázky ze zásahů, výzbroj
a výstroj příslušníků policie. J. Lekavý, ISŠ

Žáci ISŠ v soutěži „Máš na to!“ 

Enersol • Foto: archiv školy
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O osvobození Slavkova přinesl Slavkovský
zpravodaj podrobné informace před třemi lety,
kdy jsme si připomínali kulaté 70. výročí.
Zdálo by se, že vše již bylo řečeno nebo na-
psáno. Ale stále se nacházejí další a další
střípky do mozaiky událostí dubnových dnů
v roce 1945. Jedním z nich je dopis Rudolfa
Musila, který psal své rodině a v něm popisuje
dramatické dny před osvobozením. V té době
bydlel na Palackého náměstí č. 84. Dopis ob-
jevil jeho vnuk, pan Jiří Lón. 

„Milí rodiče a bratři!
Nejprve přijměte od nás srdečný pozdrav.

Poslal jsem vám již jednou zprávu, ale nevím,
jestli jste ji dostali. Dosud nevím, jak jste u vás
přežili. Co se vám ztratilo a co máte rozbitého.
U nás doma máme jen kus střechy stržené nad
naším bytem od granátu, jak spadla k souse-
dům, a výkladní skříně máme všechny vysy-
pané a rozstřílené. Jina doma máme vše dobré.
Ve Slavkově jsme toho všeho zakusili dost a to
bombardováním a odstřelováním dělostřelec-
tvem. Říká se, že tady na Slovácku je Slavkov
nejvíce postižený.

Vypíši vám vše podrobněji. Začalo to 15.
dubna v neděli, střelba z palubních zbraní
a bomby, poškozeno bylo nádraží a družstvo,
odpoledne byl zde zabit jeden chlapec a jeden
byl zraněn. Večer jsme se odstěhovali všichni
do sklepa a spávali jsme tam celých 13 dnů. 

V pondělí opět menší letecká činnost,
v úterý to bylo horší, na náměstí odstřelovali
z letadel německá auta, to nám rozbilo čás-
tečně výlohy. Pak házeli fosforové bomby,

k sousedům také jedna spadla, ale hned ji uha-
sili – tehdy ve Slavkově vyhořelo asi devět
domů. Ve středu klid, ve čtvrtek zase menší
bomby, asi čtyři domy vyhořely a několik
bylo demolováno. V pátek a v sobotu byl čás-
tečně klid, ale v noci těžké letecké bomby.
Jedna z nich padla zrovna naproti do lékárny,
ta vyhořela. To byla pro nás strašná rána,
velmi jsme se polekali. Jirka se tak chvěl,
Jitka to vše zaspávala. Také tam, kde bydlí
maminka, na oba rohové domy spadly bomby,
domy byly úplně demolovány, ale o život ne-
přišel nikdo. 

V pondělí, úterý a ve středu částečně klid,
jen velké rabování v cukrovaře, v družstvě
konzervy, pšenice, mouka a vím, co tam ještě
bylo, spousta vagonů zboží, také palírnu vy-
rabovali, lidé nosili v kýblích slivovici, boro-
vičku a jiné. Dělostřelba se přibližovala
a v okolních vesnicích (Hrušky, Prace, Křeno-
vice) bylo vidět ohně. 

V noci na čtvrtek začala dělostřelba u nás, to
jsme velmi málo spali, já vůbec nic. Myslel
jsem, že v noci budou u nás již Rusi. Ve čtvrtek
zrána trochu střelby, ale to pravé začalo před
polednem a trvalo to až do půl třetí odpoledne,
menší střelba až do 5 hodin. To bylo to nejhorší,
co jsme prožili, to se nedá vypsat. Střílely děla
15 cm, kulomety, minomety, kaťuše, letadla
hledaly německé posádky. Tady zůstaly jen dva
tanky a pár vojáků. K sousedům padla také
jedna asi dva metry od sklepa, kde jsme byli,
a ta s námi pořádně zatřepala. Vůbec kolem nás
spadlo dost bomb, v okruhu do 50 metrů to

Před 73 lety byl osvobozen Slavkov
bylo asi dvacet. Několikrát jsem řekl, teď jsme
to dostali, vyvázli jsme skoro zázrakem, jen
jsme byli tak polekaní, že jsme seděli z opatr-
nosti ve sklepě, i když byli Rusi ve Slavkově.

Čtvrtek 26. dubna. Vyběhli jsme až na nás
volal soused, chceme-li zaspat republiku! Ani
jsem mu to nechtěl věřit, měli jsme radost, ale
zároveň na nás padla úzkost, když jsme viděli
tu spoušť všude okolo – omítka, střepiny
a plno kouře a prachu. Bylo asi 50 domů de-
molováno, některé úplně úplně, a 10 vyhořelo.
Maminka také dostala zásah, ale odnesl to jen
dřevník, chlívek, prádelna a nábytek v ku-
chyni. Byl konec, ale ještě jsme spali asi dva
dny pro jistotu ve sklepě. Němci se za Slavko-
vem trochu zastavili a my měli strach, aby
nešli přes nás ještě jednou.

Příští den jsme měli u nás asi sedm ruských
důstojníků a nahoře také pět, takže jsme měli
veselo, byli to sami slušní lidé, musel jsem
s nimi posedět, „zakušať“ a popíjet vodku.
U nás přespal jednu noc jeden major, teď zde
zase máme Rumuna, spává nahoře. Obchod
máme dosud uzavřen, vydáváme jen pro po-
stižené na poukazy zadem. Zatím nic nepohře-
šujeme, vše v pořádku. Dělá mně teď starost,
nebudu-li muset narukovat, něco se vykládá
o dalších ročnících. 

…
Rád bych se dostal do Brna a bude-li to

možné, i domů, ale nevím, kdy. Napište nám,
jak to vše u vás vypadá, jak jste to prožili. Už
se mohou posílat dopisy.

S pozdravem Ruda s rodinou.“

V letošním roce, který je ve znamení oslav
100. výročí vzniku Československé republiky,
se mluví i o stromech svobody, kterých v le-
tech 1918 a 1919 bylo po celé republice vysá-
zeno tisíce.

Toto výročí připomínají projekty několika
nadací a spolků. Cílem projektů je zmapovat
tyto lípy po celém území České republiky, po-
třebné nechat ošetřit a ke stému výročí vysadit
nové.

Ve Slavkově takový strom máme: je jím
lípa, kterou najdete na Palackého náměstí

u křižovatky s Husovou ulicí. Naše lípa svo-
body byla podle obecní kroniky vysazena 24.
4. 1919 a slavnostně ji sázelo představenstvo
obce za účasti zástupců místních politických
organizací. Kronika měšťanské školy však
uvádí jiné datum: „…13. dubna zúčastnila se
škola veřejné slavnosti zasazení Lípy svo-
body“. Dnes už pravděpodobně správné datum
nezjistíme.

Prostor kolem této lípy byl využíván k řadě
veřejných akcí spojených s výročími našeho
státu, prezidenta republiky a města Slavkova.

Lípa svobody roste ve Slavkově už 99 let

Např. 24. září 1922 u ní proběhl tábor agrární
strany. A v prosinci 1925 byl v blízkosti lípy
poprvé postaven vánoční strom republiky.
Smrk asi 20 m vysoký byl darován ze zdejšího
parku a večer byl vždy osvětlen 50 elektric-
kými lampami. 

V roce 1927 byl v blízkosti lípy postaven
pomník prezidentu T. G. Masarykovi a po
vzniku parkové úpravy v jeho okolí v roce
1928 si vyžádala severní část náměstí mírné
úpravy. Plán vypracoval ředitel brněnských
městských sadů Josef Rull. Financování zajis-
tilo město a místní pobočka Čs. obce legionář-
ské. V rámci těchto úpravy byla lípa svobody
přesazena v tomto roce (1928) o kousek blíž
ke kostelu na uměle vytvořený násep a vedlo
k ní 11 schodů.

Při letošním zemních úpravách (bourání ci-
hlových zídek) byly první stupně schodů ve-
doucí k lípě objeveny. bm

Vlevo lípa svobody • Foto: archiv 

Sázení lípy svobody v dubnu 1919 • Foto: archiv 
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tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz

Redakční uzávěrka pro příspěvky do čísla 5/2018
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 15. května. 

Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu
do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu

info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení
 příspěvku, popř. i nezařazení. Pří spěvky 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 jsou zveřejňována zdarma.

Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
 autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 28. dubna 2018

www.veslavkove.cz  •  www.slavkov.cz

KALENDÁŘ AKCÍ – KVĚTEN 2018
Datum                                  hod.       akce/místo konání pořadatel

5. 5.              9.00    Mezinárodní sraz Beetle a NewBeetle clubu, zámecký park NewBeetle club
12. 5.              9.00    Výstava anglických ohařů, zámecký park MSKAO
14. 5–8. 6.               Slavkovské restaurování. Dle otevírací doby zámku (pouze všední dny)                                 ZS-A
17. 5.            17.00    Prodejní beseda s Ivou Hüttnerovou, Historický sál ZS-A
19. 5.            10.00    Gulach Open Austerlitz, areál koupaliště
19. 5.            17.00    Johann Strauss Orchestr – Z operety do operety, Historický sál ZS-A
22. 5.                         Den pro zdraví. SC Bonaparte
26. 5.                         Zájezd zahrádkářů na severní Moravu ČZS
28. 5.            19.00    Vězeň na Druhé Avenue. Divadelní představení v SC Bonaparte ZS-A
31. 5.             9–17    Vernisáž výstavy Osobnosti: Otto Balon Mierny (do 14. 6.), galerie přízemí ZS-A
31. 5.             9–17    Výstava tvorby Darii Novotné, slavkovské malířky (do 31. 8.), před kavárnou ZS-A
31. 5.–3. 6.                Dny Slavkova. Náměstí a zámek

Výstavy na zámku
do 27. 5.      9–16    Výstava Svět kostiček – technické modely, galerie přízemí
do 31. 8.      9–16    Výstava Svět kostiček – filmová tvorba, OK galerie
do 27. 5.      9–16    Výstava tvorby Ivy Hüttnerové, před kavárnou

Naše školství prochází nenápadně další
z mnoha reforem a organizačních změn. Ně-
které činnosti, které jsou školy povinny zajiš-
ťovat v rámci programu výuky a systému
vzdělávání a jsou tedy nezbytnou součástí
osnov, nelze přímo financovat z rozpočtu školy.
V takovéto situaci se vkrádá myšlenka, že ne-
bude možné vytvořit optimální podmínky pro
výuku a přípravu žáků a studentů.

Uvedené informace pro některé nezasvěcené
mohou vést i k negativním úvahám. Na Inte-
grované střední škole ve Slavkově u Brna však
tomu tak není. Již před lety pochopili, že pří-
prava mladých vzdělaných lidí pro soukromé
firmy je v zájmu všech zainteresovaných, tj.
školy, rodičů studentů, potenciálních zaměst-
navatelů a pochopitelně i studentů. Proto již

před lety byl položen základ existence Nadač-
ního fondu STUDENT, který v tomto roce za-
hajuje již 20 rok svého působení.

O významu a poslání nadačního fondu jsem
hovořila s předsedou správní rady Ing. Alešem
Šilhánkem:

„Nadační fond STUDENT jako právnická
osoba navázal v roce 1998 na dřívější „Nadaci
STUDENT“, která byla zřízena za účelem pod-
pory a rozvoje studia na Integrované střední
škole managementu a služeb ve Slavkově
u Brna. Jeho „služeb“ dosud využívá ISŠ.“

V čem spočívá činnost Nadačního fondu
STUDENT?

„Posláním a cílem nadačního fondu je sou-
střeďovat peněžní prostředky, získané od ob-
čanů města, rodičů žáků a studentů
a podnikatelských subjektů, a používat je
k obecně prospěšným cílům, především k pod-
poře rozvoje nadstandardní úrovně studia. Jde
nám tedy stručně řečeno o naplňování obecně
prospěšných cílů v oblasti vzdělávání, na něž
se z běžného rozpočtu nedostávají peníze nebo
je nemůže škola hradit. Za uplynulých 20 let
našeho působení se podařilo získat na darech
takovou částku, že jsme v rámci příspěvků po-
skytli škole celkem 5 542 000 Kč, přičemž
z této částky bylo využito 3 791 000 Kč na po-
řízení různého vybavení a majetku! Prostředky
byly věnovány pochopitelně také na zajištění
nezbytného zvýšení kvalifikace studentů
v rámci tuzemské a zahraniční praxe, ale i na
propagaci studia na této škole.“

Oslovujete pouze podnikatele?
„To rozhodně ne. Chceme i nadále činnost

nadačního fondu přiblížit všem rodičům i ob-
čanům a věřím, že i oni svými dary, tak jako
doposud, podpoří naše záměry.“

Jaké prostředky spravujete a jak dárce
získá informace o využití svého daru?

„Nadační fond působí podle zákona, který
jeho činnost velmi přesně vymezuje. Mimo jiné
ukládá správní radě každoročně zveřejňovat

Nadační fond STUDENT pomáhá Integrované střední škole již 20 let!

Setkání u Zlatého jelena
Vážení občané, pojďme si společně připome-

nout statečný boj našeho lidu proti nacistům
u pomníku Jiřího Jírovského ve Ždánickém
lese v úterý 8. května od 10 hodin. Úvodní
slovo Ing. Kateřina Konečná, europoslankyně
KSČM za účasti Mgr. Iva Pojezného, poslance
PS a dalších významných hostů.

Odjezd autobusu ze Slavkova u Brna v 8.30
hodin z parkoviště B. Němcové přes Heršpice,
Nížkovice a Kobeřice. Zve ZO KSČM Slavkov

Slet čarodějnic 
Čarodějnice všeho věku, jste srdečně očeká-

vány radou starších na sletu čarodějnic v pon-
dělí 30. dubna. Setkání bude od 16 hodin na
hřišti naproti TSMS v ulici ČSA. Zde budeme
křepčit a dovádět kolem ohně. Výběr oděvů je
na vaší fantazii, nezapomeňte na koště! Je
možné si donést špekáček a prut na opékání,
také drobné na čaj.

Srdečně zve Sdružení čarodějnic

výroční zprávu s podrobným rozborem jak při-
jatých, tak i vynaložených prostředků. Je na-
prosto samozřejmé, že každý dárce obdrží
příslušnou darovací smlouvu na částku, kterou
věnuje, aby měl doklad pro své účetnictví ke
snížení daňového základu. Je potom na dárci
samém, zda souhlasí se zveřejněním svého
jména nebo chce zůstat v anonymitě.“

Nemyslíte si, že činnost fondu vlastně na-
hrazuje činnost státních školských orgánů?

„To si nemyslím. I v případě, kdyby školství
získávalo ze státního rozpočtu několikanásobek
dnešních prostředků, mají podobné obecně pro-
spěšné organizace, jakou Nadační fond STU-
DENT bezpochyby je, svoje opodstatnění.
V dnešní dynamické době lze najít tisíce mož-
ností, jak studentům i žákům zprostředkovávat
nejčerstvější informace z jimi studovaných
oborů, které třeba ještě osnovy nezaznamenaly.
Nadační fond je dnes má ve svém statutu ozna-
čeny jako nadstandardní, ale obrazně řečeno,
zítra již mohou být naprosto běžné. Už z tohoto
důvodu máme zájem, aby nadační fond a jeho
působení v našem regionu pevně zakotvilo
a s jeho významem i činností se seznámilo co
nejvíce občanů města.“

Co připravujete ve své činnosti v dalším
období?

„Naše aktivita bude v nejbližší době zamě-
řena především do oblasti propagace studia na
Integrované střední škole ve Slavkově u Brna,
která je v současné době největší střední školou
v regionu. Svým zaměřením může škola nabíd-
nout velmi perspektivní uplatnění svých absol-
ventů právě v těch odbornostech a oblastech,
kde se již nyní projevuje nedostatek pracovních
sil. Ale o tom se mohou dočíst zájemci po-
drobně na webových stránkách ISŠ.“

Na závěr ještě dodejme, že Nadační fond
STUDENT sídlí v budově ISŠ na Tyršově ulici
a veškeré peněžní dary přijímá na účtu číslo
598203514/0600 zřízeném u MONETA BANK
a.s. (stahi)

Jak to bylo, pohádko? Dozvíme se za
krátko – děti přijďte za námi! Srdečně Vás
zveme v neděli 29. dubna do dubnové diva-
delní kavárny, která bude tentokrát patřit
nejen dospělým, ale hlavně dětem. Přijďte

tedy do Pastoračního centra katolické fary,
kde se v 16 hodin rozezní písničky prokládané
recitací veršů pohádek Františka Hrubína.

Těší se na Vás naši nejmladší členové Di-
vadelního spolku a farní schólička. J.M.

Divadelní kavárna: František Hrubín
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