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(Pokračování na str. 3)

Vážení spoluobčané, 
asi mi dáte za

pravdu, že únor je jen
zdánlivě ospalým mě-
sícem. Věřím tomu, že
podobně jako na rad-
nici, tak i ve vašich ži-
votech je právě
začátek roku tím nej-
více hektickým. Tedy

zejména z pohledu plánování a komuni-
kace. A protože letošní rok čeká naše
město hned několik zásadních momentů,
je zřejmé, že se na ně musíme pečlivě při-
pravit.

Jsem rád, že nejen o dění v následují-
cích dvanácti měsících, jsme měli
 možnost diskutovat s představiteli vý -
znam ných slavkovských firem na setkání
ve společenském centru Bonaparte. Na
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strana 11

70. výročí konce
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Přestože o Slavkovu rakouský a slovenský předseda
vlády četli a slyšeli mnoho, ve čtvrtek 29. ledna

2015 jej navštívili poprvé. Premiér České republiky
Bohuslav Sobotka totiž své kolegy – spolkového kanc-

Slavkov hostil
předsedy vlád Česka, Rakouska a Slovenska

léře Rakouské republiky Wernera Faymanna a před-
sedu vlády Slovenské republiky Roberta Fica pozval
do svého rodného regionu – k památníku Mohyla
míru a do Slavkova u Brna.

Na schůzce se s nimi bavil o mož-
nostech užší přeshraniční spolupráce
v oblasti dopravy, energetické bezpeč-
nosti a zaměstnanosti. Nejvyšší vládní
představitelé také otevřeli otázku užší
spolupráce při čerpání evropských do-
tací, zejména na odstraňování byro-
kracie. Rakouský kancléř Werner
Faymann uvedl, že usnadnění čerpání
evropských peněz by urychlilo práci
na rozpracovaných i plánovaných pro-
jektech, a tím by pomohlo ke vzniku
nových pracovních míst.

„Sešli jsme se jako představitelé vlád
zemí, které jsou kulturně, ekonomicky
i lidsky velmi silně propojeny,“ ujistil
český premiér Bohuslav Sobotka.

(Pokračování na str. 2)

Tisková konference v Historickém sále zámku • Foto: archiv Úřadu vlády

Jednání v Divadelním sále zámku • Foto: archiv Úřadu vlády
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(Dokončení ze str. 1)
Se svými protějšky z Rakouska a Slovenska se shodli na tom, že by
země visegrádského prostoru měly častěji spolupracovat.

Všechny tři politiky přivítal na Zámku Slavkov – Austerlitz sta-
rosta města Michal Boudný. Na památku jim předal koše s regionál-
ními potravinami. Do organizace tohoto významného setkání se
zapojili také studenti Střední integrované školy ve Slavkově u Brna.
Připravili catering pro více než stovku hostů a novinářů. Vládní
představitelé s doprovodem poobědvali v Rubensově sále.

Premiéři po skončení setkání ocenili nejen krásné historické pro-
story a genia loci, ale také pohostinnost a vlídnost lidí, kteří je při-
vítali. Možná i proto nakonec změnili plány a na zámku zůstali
o několik hodin déle. Po skončení oficiálního programu se totiž měli
přesunout na neformální posezení ve vinném sklepě. Nakonec však
zůstali v zámeckém Divadelním sále, kde pro ně byla připravena ří-
zená degustace jihomoravských vín.

„Ještě jednou chci poděkovat a těším se na podobně konstruktiv-
ním jednání příští rok v okolí Bratislavy. Přesné místo ještě neznám,
ale doufám, že bude dýchat historií podobně jako toto slavné evrop-
ské místo,“ uvedl na závěr tiskové konference v Rytířském sále slo-
venský premiér Robert Fico. Veronika Slámová

Setkání předsedů vlád Česka, Rakouska a Slovenska

Uprostřed Bohuslav Sobotka při jednání v Divadelním sále zámku • Foto: archiv Úřadu vlády

Setkání na Mohyle míru • Foto: archiv Úřadu vlády Starosta Slavkova u Brna Michal Boudný a předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka • Foto: J. Sláma

Tradiční vepřové hody se ko-
naly v sobotu 31. ledna na
Palackého náměstí u kašny.

9. vepřové
hody
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Aktuální dění očima starosty města
(Dokončení ze str. 1)
něm jsme prezentovali nejen možnosti a pro-
pojení firem se školskými organizacemi, ale
také jsme nastínili rozvoj města a jeho fi-
nanční možnosti. 

Těší mě, že tato komunikace je živá a pod-
nětná. Jen tak v budoucnu přinese ovoce
všem, kteří se do ní zapojí. Místní firmy byly,
jsou a budou nezbytným finančním motorem
města a radnice a úřad vyvine maximum pro
zlepšení vzájemné spolupráce. Nejen proto
chceme slyšet názory i místních živnostníků
na setkání, které se uskuteční 18. března. 

Snad už s jistotou můžu tvrdit, že letošní
rok je také tím, ve kterém se dočkáme stavby
dlouho slibovaného nákupního centra v areálu
bývalého cukrovaru. Zastupitelé Jihomorav-
ského kraje totiž na posledním zasedání od-
souhlasili poslední překážku, která bránila
stavbě kruhové křižovatky na ulici Českoslo-

venské armády. Ta je totiž podmínkou pro
start stavby samotného supermarketu. 

Úprava křižovatky s sebou ponese částečné
dopravní omezení, které nebude delší jak dva
měsíce. Proto prosím o trpělivost a shovíva-
vost především občanů a firem z jižní části
města. Výsledek bude stát určitě za to.

S přicházejícím novým programovým
 obdobím Evropské unie je také důležité
se pečlivě připravit na možnosti, které evrop-
ská pokladna nabízí. S tímto mottem koncem
února hostilo Společenské centrum Bonaparte
významnou návštěvu náměstka Státního
fondu životního prostředí Mgr. Martina Ku-
bici, kterou inicioval senátor Ing. Ivo Bárek.

Schůzka asi padesáti starostů a zástupců
okolních obcí byla tematicky založena na
možnosti čerpání dotací z operačních pro-
gramů. Tématem byl seznam vypsaných ti-
tulů, jejich dosažitelnost, tipy a rady. Věřím,

že tento  seminář přispěje k většímu zájmu
o evropské peníze a realizaci mnoha projektů
nejen v našem městě, ale i na Slavkovsku.
Můžeme pak jít i nadále příkladem dalším
regionům tak, aby už Česká republika v čer-
pání fondů nezaujímala nelichotivé spodní
příčky.

Jak jste již z médií mohli postřehnout, rád
bych začal s přípravou výstavby skateparku.
Ten by sloužil nejen mládeži na rychlých
prknech, ale především in-line bruslařům. 

Právě pro ně a cyklisty by se měla letos vy-
řizovat složitá administrativa s cílem výstavby
cyklostezky mezi Slavkovem u Brna a Hodě-
jicemi. Pokud se letos vyřídí veškerá doku-
mentace, nic nebude bránit tomu, aby se
začala stavět v následujícím roku.

Přeji vám, aby vám i nám na radnici, aby
se plány proměnily ve skutečnost. 

Michal Boudný, starosta

Město má také zájem o zapojení podnikatelů
do rozhodování o rozvoji města. „Budeme
rádi, pokud v odborných komisích budou sedět
lidé, kteří rozumí nejen odborným, ale i mí-
stním problémům. V případě, že budete mít
zájem, rádi vás do nich nominujeme,“ ujistil
místostarosta Petr Kostík.

Zástupci firem pokládali také dotazy na in-
vestiční plány města. Především je zajímalo,
v jakém rozsahu a sledu se budou opravovat
místní komunikace. 

„Přestože možnosti města nejsou závratné,
vyčlenili jsme na investice do oprav sedm až
osm milionů korun. Potřebuje přitom mini-
málně 60 milionů na základní věci jako je
údržba infastruktury, společenského centra
a podobně. O dalším úvěru v současné době
neuvažujeme, protože dluhy loni činily 55 mi-
lionů. Ročně tak splácíme osm milionů
korun,“ připomenul starosta města Michal
Boudný. 

Podle něj to budou i informace od místních
podnikatelů, které můžou zasáhnout do harmo-
nogramu oprav ulic a silnic. „Pokud budeme
vědět, že některá z firem bude za dva roky roz-
šiřovat své prostory a ovlivní se tím i veřejné
prostranství, pak tomu samozřejmě rádi při-
způsobíme i plány města,“ vysvětlil starosta.   

Podnikatelé se zajímali také o stav výstavby
nákupního centra v areálu bývalého cukrovaru.
Podle starosty města Michala Boudného by
měla být poslední překážka – přijmutí daru
malého pozemku z vlastnictví města do vlast-
nictví Jihomoravského kraje – vyřešena.
Stavbě okružní křižovatky už nestojí nic
v cestě. 

Vedení města se chce s podnikateli i nadále
setkávat pravidelně. Zatímco tohoto setkání se
zúčastnili převážně zástupci právnických osob,
18. března by mělo následovat setkání zá-
stupců radnice s živnostníky. 

Aby se pozvánka dostala k co nejvíce pod-
nikatelům, opět připomínáme možnost přihlá-
sit se do katalogu místních firem. Vyplněné
kontakty slouží právě pro zefektivnění komu-
nikace mezi radnicí a vámi. vs

Nové vedení města Slavkov u Brna se
4. února sešlo v malém sále společenského
domu Bonaparte s místními podnikateli. Zá-
stupci města představili asi padesátce přítom-
ných priority a plány radnice na další období.
Firmy se mohou na radnici obracet nejen
s běžnými problémy. Město s nimi chce ladit
i důležité rozvojové dokumenty a investiční
akce. Vedení města nabídlo také pomocnou
ruku v oblasti technického vzdělávání dětí. Ře-
meslné práce by si totiž mohly osahat už i děti
v mateřské škole nebo Domově dětí a mládeže.
Podnikatelé můžou využít také prostor a zá-
zemí informačního centra, kde můžou propa-
govat svoji činnost.  

„O tom, že ve Slavkově u Brna patří podni-
katelé mezi českou špičku, svědčí nejen bodo-
vání v nejrůznějších anketách, jako je
například Město pro byznys nebo Firma roku,
ale také fakt, že Slavkovsko se dlouhodobě
patří mezi regiony s nejnižší nezaměstnaností
v Jihomoravském kraji. Rád bych proto vyslo-
vil poděkování za práci, kterou vykonáváte,
a ujistil vás, že rozvoj podnikatelského pro-
středí zůstává jednou z priorit radnice,“ uvedl
na začátku setkání místostarosta Petr Kostík,
který má podle koaliční smlouvy na starosti
spolupráci s podnikateli a rozvoj města. 

Připomněl, že před osmi lety, kdy stál v čele
radnice, fungovalo na městském úřadě kon-
taktní centrum Hospodářské komory. To pomá-
halo řešit nejrůznější problémy jako například
konzultace projektů, zjišťování informací pro
zahraniční obchod apod. O podobné kontaktní
místo bude Slavkov znovu usilovat. „Jako ře-
ditel jihomoravské pobočky Hospodářské ko-
mory však můžu už nyní nabídnout služby
a zázemí největší asociace sdružující podnika-
telskou veřejnost,“ připomněl místostarosta
Kostík.  

Zástupci města si v následujícím období vy-
tyčili za cíl mimo jiné zpracovat tzv. generel
dopravy. Ten by se stal „scénářem“ pro strate-
gii výstavby a realizace dopravních projektů.
„Ani tento úkol se však neobejde bez vzá-
jemné komunikace a naslouchání. Aby byly

Radnice se zajímá o plány firem i vzdělávání
budoucích zaměstnanců

tyto plány reálné a praktické, potřebujeme znát
záměry jednotlivých podniků. Chceme, aby
záměry radnice byly koncepční a byly v sou-
ladu s životem místních firem,“ vyzval místo-
starosta.  

Samostatnou kapitolou je snaha vedení
města pomoci s výchovou budoucích zaměst-
nanců. To se neobejde bez podpory spolupráce
mezi školami a podniky. Inspirací pro praxi
může být například projekt „Technické mateř-
ské školy“ a další projekty zaštítěné kompe-
tenčním centrem INTEMAC fungující
v Kuřimi. „Do této oblasti totiž budou v dalším
programovém období směřovány evropské pe-
níze. Pokud bude ze strany podnikatelů o po-
dobné projekty zájem, rádi budeme iniciovat
a podílet se na nich,“ řekl Petr Kostík. 

Nejen proto na setkání vystoupila také ředi-
telka Integrované střední školy ve Slavkově
u Brna Mgr. Vladislava Kulhánková, která
představila jednotlivé učební obory. Také ona
přítomné ujistila, že škola má zájem své stu-
denty kvalitně připravovat pro praxi. Nabízí
také možnou spolupráci s dětmi na základních
školách. Ve slavkovských základních školách
totiž není dostatečné zázemí pro výuku tech-
nických předmětů. Žáci by přitom mohli vy-
užívat vybavené dílny na střední škole. 

Vedení města má také zájem na pomoci
s propagací místních podniků. Nabízí proto
jednotlivým firmám například možnost před-
stavit se nebo informovat o svých akcích v In-
formačním centru na Palackého náměstí. To
jen za loňský rok navštívilo přes 16 000 lidí.

Aby se předešlo situaci z loňského roku,
kdy někteří podnikatelé řešili komplikace
kvůli cyklistickému závodu, zveřejní město na
svých webových stránkách přehled význam-
ných akcí pro rok 2015. „V tomto roce by se
měli konat tradiční motocyklové jednodenní
závody do vrchu pořádané místním Motoklu-
bem, nebo si připomeneme kulaté výročí
Bitvy u Slavkova. Pokud vás některá z akcí
výrazně omezí, nebo se bude krýt s vašimi
plány, ozvěte se,“ vyzval zástupce podniků
místostarosta Petr Kostík.
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Usnesení z rady města zpracovala Bc. Martina Vilímová.
Úplné znění na www.slavkov.cz

6. řádná schůze RM – 21. 1. 2015

4. mimořádná schůze RM – 2. 2. 2015
1. RM bere na vědomí zprávu výběrové komise a konstatuje, že nejmenuje žádného z uchazečů do funkce ředitele

ZS-A a ukládá starostovi připravit podmínky 2. kola výběrového řízení na obsazení funkce ředitele zámku.
2. RM jmenuje členkou konkurzní komise k provedení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ře-

ditelky DDM Ing. Marii Jedličkovou, 1. místostarostku města, jako náhradnici za člena určeného zřizovatelem.

19. RM souhlasí s uzavřením dohody o zrušení licenční
smlouvy uzavřené dne 2. 12. 2014 s ing. arch. Václavem
Zemánkem v předloženém znění.

20. RM bere na vědomí zprávu ve věci Napoleonské
expozice a souhlasí s navrženým postupem.

21. RM bere na vědomí přehled příjmů z krátkodobých
pronájmů SC Bonaparte za rok 2014.

22. RM souhlasí s uzavřením smlouvy se společností
Janečka consulting, s.r.o., na administraci projektu
CZ.1.06/2.1.00/22.09363 – Efektivní elektronický úřad
města Slavkov u Brna.

23. RM doporučuje ZM schválit uzavření dohody
o splátkách dluhu ve výši 54 416 Kč s poplatkem z pro-
dlení dle platebního rozkazu č. j. 3 C 214/2013-12 ze dne
12. 11. 2013 s paní Janou Kosteleckou po 2000 Kč mě-
síčně, pod ztrátou výhody splátek.

24. RM schvaluje návrh rozpočtu organizační složky
Sbor dobrovolných hasičů v předloženém znění.

25. RM schvaluje rozpočet městského úřadu na rok
2015 v předloženém znění.

26. RM schvaluje návrh rozpočtu Městské policie na rok
2015 v předloženém znění.

27. RM jmenuje konkurzní komisi k provedení konkur-
zního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace DDM ve složení: Michal Boudný –
člen určený zřizovatelem – předseda, Mgr. Petr Kostík – člen
určený zřizovatelem, Mgr. Oldřich Vybíral - člen určený ředi-
telkou KrÚ, Mgr. Jan Tesařík – odborník v oblasti státní
správy ve školství, organizace a řízení, Pavla Martínková –
pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace,
PhDr. Renáta Ševčíková – školní inspektor České školní in-
spekce. RM dále pověřuje paní Romanu Palátovou funkcí
tajemníka komise; tajemník není členem konkurzní komise.

1. RM doporučuje ZM schválit následující rozpočtová
opatření: RO č. 1 – Pěstounská péče, RO č. 2 – Městská
památková zóna – převod finančních prostředků. RM
současně doporučuje ZM přejmenovat uvedené položky
schváleného rozpočtu města na rok 2015.

2. RM souhlasí s předloženým záměrem změny provoz -
ního areálu TSMS a ukládá starostovi města požádat
 písemnou formou společnost VaK Vyškov, a. s., o odkou-
pení nemovitostí specifikovaných ve zprávě tvořící pro-
vozní prostory Střediska Slavkov u Brna.

3. RM nedoporučuje ZM dát souhlas se zveřejněním
záměru prodeje pozemku parc. č. 750/3 ostatní plocha
o výměře 149 m2 v lokalitě ulice Slovákova.

4. RM nedoporučuje ZM jednat s vlastníky o výkupu
pozemků parc. č. 2746/11, 2746/12, 2747/15, 2747/16
vše ostatní plocha o celkové výměře 480 m2 v lokalitě
U šesti splavů v k.ú. Slavkov u Brna za pořizovací (kupní)
cenu ve výši max. 300 Kč/m2.

5. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru směny po-
zemků parc. č. 2053, 1787/1, 1798/3, 4213 vše orná půda
ve vlastnictví města. RM současně nedoporučuje ZM na
základě žádosti pana Stanislava Žemly – vlastníka po-
zemků parc. č. 4189 (lokalita za ulicí Tyršova) a parc.
č. 1459/7, 1459/19 (lokalita ulice Pod Oborou) zveřejnit
záměr směny pozemků parc. č. 2053, 1787/1, 1798/3,
4213 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města.

6. RM doporučuje ZM schválit návrh územní studie plo-
chy označené v územním plánu města Slavkov u Brna
jako plocha S2 v předloženém znění, které respektuje již
stavebně povolenou stavbu „Propojení komunikace a IS
ulic Jiráskova – Tyršova ve Slavkově u Brna“ podle PD ze
srpna 2007.

7. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společ-
ností Lohmann & Rauscher, s. r. o., a schvaluje uzavření
dohody o užívání místní komunikace ulice Slovanská se
společností Lohman&Rauscher, s. r. o., za podmínky do-
plnění sankcí (smluvní pokuty) ve výši 10 000 Kč za každý
případ porušení smluvní povinnosti.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o realizaci překládky
sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ /2015/00003
v rámci rekonstrukce ulice Smetanova se společností O2

Czech Republic a.s.
9. RM ukládá starostovi města projednat za účasti od-

boru IR, KT a ZS-A se společností CORIDA s.r.o. podmínky
stavebních úprav v pronajímaných prostorách.

10. RM souhlasí s uzavřením dohody s manželi Terezou

Pecháčkovou a Pavlem Pecháčkem o podmínkách vybu-
dování parkovacího stání na části pozemku města 2056/1
před RD č.p. 179.

11. RM ukládá starostovi města projednat se společ-
nosti LIKO-S podmínky vedení dešťové kanalizace na po-
zemku města parc. č. 2741/9.

12. RM ukládá odboru IR navrhnout ve spolupráci s od-
borem BTH a SV vhodné lokality pro výstavbu komunit-
ního domu pro seniory, dle dotačních podmínek
podporovaného bydlení MMR ČR.

13. RM trvá na dodržení roční výpovědní lhůty s tím, že
před jejím uplynutím lze smlouvu o pronájmu nebytových
prostor – poliklinika 31/324, se společností GEOMARK,
s.r.o., ukončit dohodou pokud bude zajištěn jiný nájemce
těchto prostor. RM současně schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu prostor sloužících k podnikání ve II. NP budovy
polikliniky ve Slavkově u Brna o výměře 20,20 m2 za ná-
jemné 900 Kč/m2/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok. 

14. RM schvaluje prodloužení pronájmu prostor slou-
žících k podnikání – místnost č. 2.17,1.25, 2.19, 1.43 na
dobu určitou do 30. 6. 2016 společnosti B. Braun Avitum
Austerlitz s.r.o., a s tím spojené uzavření dodatků k ná-
jemním smlouvám na pronájmy prostor sloužících k pod-
nikání na poliklinice ve Slavkově u Brna, s MUDr.
Honzátkovou, Nevrlou s.r.o., MUDr. Palovou, MUDr. Ma-
ňasovou a společností B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o.

15. RM souhlasí s vypovězením smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor – poliklinika 24/324, která byla uza-
vřena s MUDr. Evou Čechovou na pronájem prostor
sloužících k podnikání v budově polikliniky.

16. RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o vý-
konu sociálně-právní ochrany dětí podle předloženého
vzoru se všemi obcemi správního obvodu.

17. RM schvaluje uzavření smluv o příspěvku na spo-
lufinancování sociálních služeb podle předloženého vzoru
se všemi obcemi správního obvodu.

18. RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z po-
ložky č. 93 rozpočtu města určené na humanitární účely
v roce 2015 v následujícím termínu a výši: 1. Svazu di-
abetiků ČR, územní organizaci Slavkov u Brna v 3/2015
příspěvky celkem 29 000 Kč, Asociaci rodičů a přátel
zdrav. postižených dětí v ČR, o.s., klub Paprsek Vyškov
v 3/2015 na úhradu provozních výdajů spojených s čin-
ností Poradny a půjčovny rehabilitačních a kompenzač-
ních pomůcek částku 3000 Kč.

Cykloboxy na nádraží si nově
zabezpečit vlastním zámkem

U pěti z deseti cykloboxů na vlakovém ná-
draží ve Slavkově u Brna už nejsou zámky na
erární klíč. Nahradili jsme je petlicemi, které
si můžete po uložení kola zamknout vlastním
zámkem (visacím nebo cyklistickým).

Reagujeme tak na podněty cestujících
a vlastní zkušenosti, kdy se ukázalo, že většina
boxů je dlouhodobě „obsazena“ uživateli, kteří
klíče ukradli nebo box považují za svůj.

Smyslem nového systému je, aby boxy byly
přístupné více cestujícím. Po vyzvednutí kola je
totiž uživatel povinen zámek odstranit a box po-
nechat volný pro další použití. Pokud bude zjiš-
těno, že v boxu se žádné kolo nenachází nebo
je box jinak zneužíván, bude zámek odstraněn.

Nyní je takto upraveno prvních pět boxů.
Pokud se systém osvědčí, objeví se petlice na
všech deseti boxech. Prostor kolem boxů bude
monitorován a dále vyhodnocen.

Děkujeme vám za pochopení této změny.
Věříme, že díky tomu si své kolo v boxech
uschová mnohem více lidí.

Ing. Petr Lokaj, vedoucí odboru investic a rozvoje

Až dvě stě zaměstnanců bude od příštího
roku pracovat v nových prostorách společnosti
Lohmann& Rauscher. Stavba výrobní a skla-
dovací haly v bývalém areálu Agra si však letos
vyžádá zvýšenou dopravní zátěž ve Slovanské
ulici kvůli odvozu zeminy.

Protože se stavba dotkne nejen života zdejších
obyvatel, ale také zhorší již poničenou silnici ve-
doucí k areálu, vyjednalo vedení města se zá-
stupci firmy kompenzaci. Po ukončení prací
v areálu přispěje Lohmann& Rauscher význam-
nou částkou 1,5 milionu korun na opravu téměř
tří set metrů dlouhého úseku od Bučovické po
Smetanovu ulici. Společnost se také zavázala, že
víkendové práce se obyvatel dotknou jen mini-

Rozšíření závodu Lohmann & Rauscher
 přinese 200 pracovních míst a opravenou ulici

málně. Nákladní auta o sobotách a nedělích
budou jezdit přes areál z Bučovické ulice. 

„Až utichne stavební ruch a Slovanská ulice
bude zrekonstruovaná, omezí se také provoz
kamionů a těžkých aut. S vedením společnosti
Lohmann& Rauscher jsme se dohodli, že svoji
nákladní dopravu budou řešit přes areál,“
upřesnil starosta Michal Boudný.

Radnice by chtěla začít opravovat úsek Slo-
vanské ulice v roce 2016. Obor investic a roz-
voje proto začal s obyvateli řešit podrobnosti
projektu. Cílem je rekonstruovat chodníky
a silnici podobně, jako v přilehlé Smetanově
ulici. Předpokládaný odhad investice je šest
milionů korun. vs

Cykloboxy u vlakového nádraží
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7. řádná schůze RM – 5. 2. 2015
20. RM doporučuje ZM dát souhlas s uzavřením Do-

datku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s ná-
zvem Stavební úpravy předzámčí zámku – Napoleonská
expozice, mezi RRRS Jihovýchod, jako poskytovatelem
a městem Slavkov u Brna jako příjemcem a pro tento pří-
pad souhlasí a bere na vědomí změny uvedené v Proto-
kolu o provedení změny a souhlas se změnou.

21. RM neschvaluje připojení města Slavkova u Brna
k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.

22. RM souhlasí s užíváním loga Slavkov u Brna Aus-
terlitz a nesouhlasí s užíváním loga Zámek Slavkov – Aus-
terlitz.

23. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě
č. SWF/02/60 ze dne 11. 11. 2002 se společností VERA,
spol. s r.o.

24. RM bere na vědomí přehled stížností za rok 2014.
25. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti TSMS

na rok 2015 a souhlasí s ponecháním ceníků TSMS beze
změn.

26. RM bere na vědomí datum zápisu do Mateřské
školy Zvídálek na školní rok 2015/2016.

27. RM schvaluje MŠ Zvídálek finanční dary v celkové
výši 13 400 Kč dle předložené zprávy.

28. RM schvaluje smlouvu o výpůjčce 2015 – znak města.
29. RM bere na vědomí plán akcí ZS-A na rok 2015.
30. RM bere na vědomí informaci ohledně výstavy Aus-

terlitz – malé město velkých dějin.
31. RM jmenuje následující členky Sboru pro občanské

záležitosti: Andrlová Jitka, Červinková Hana, Florianová
Jitka, Kalábová Jarmila, Knotková Elena, Pelikánová Mi-
lada, Pospíšilová Alena, Suchomelová Vladimíra, Šilerová
Jana, Vymazalová Miroslava. RM jmenuje předsedkyní
SPOZ paní Miroslavu Vymazalovou.

32. RM vyřazuje na návrh konkurzní komise uchazeče
č. 8 Hedviku Novákovou a uchazeče č. 9. Bc. Radka Hraz-
díru z konkurzního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky DDM, protože nesplnili podmínky kon-
kurzního řízení.

33. RM ukončuje výběrové řízení na funkci ředitele
Zámku Slavkov – Austerlitz vyhlášené 26. 9. 2014 a sou-
časně vyhlašuje nové výběrové řízení na obsazení této
funkce za podmínek podle předloženého oznámení.

1. RM schvaluje rozpočet příspěvkových organizací ZS-
A a TSMS pro rok 2015 v předloženém znění a příspěvek
na provoz této organizace v předložené výši, čerpání
fondů příspěvkové organizace TSMS dle návrhu organi-
zace, odpisový plán dle předložených návrhů příspěvko-
vých organizací pro rok 2015, mzdový limit a počet
zaměstnanců příspěvkových organizací pro rok 2015
v předloženém znění a závazné ukazatele pro příspěv-
kové organizace na rok 2015 v předloženém znění.

2. RM schvaluje rozpočty školských příspěvkových or-
ganizací zřízených městem na rok 2015 v předloženém
znění a uvedeným příspěvkem na provoz od zřizovatele,
čerpání fondů školských příspěvkových organizací města
Slavkov u Brna v předložené výši a závazné ukazatele pro
příspěvkové organizace pro rok 2015 v předloženém
znění.

3. RM ukládá odboru IR zajistit zveřejnění záměru pro-
deje pozemků parc. č. 4589 a parc. č. 4590 ostatní plocha
- zeleň o celkové výměře 3477 m2 na úřední desce na
dobu 15 dnů.

4. RM nedoporučuje ZM dát souhlas se zveřejněním
záměru prodeje pozemku parc. č. 906/2 ostatní plocha
o výměře 87 m2 a část pozemku parc. č. 836/1 ostatní
plocha o výměře cca 115 m2.

5. RM odkládá žádost o prodej části pozemku parc.
č. 760/4 v k.ú. Slavkov u Brna – paní Brázdilová.

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na po-
zemku parc. č. 3474 v k. ú. Slavkov u Brna dle přiložené
situace (stavba s názvem Slavkov, kabel NN Hálová).

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., na části
pozemků parc. č. 3078/3, 803, 807, 804/2 v k. ú. Slavkov
u Brna dle přiložené situace (stavba s názvem Slavkov,
kabel NN Cantico).

8. RM souhlasí s uzavřením dohody s Ing. Marcelou Ja-
koubkovou a Ing. arch. Dušanem Jakoubkem o podmín-
kách rozšíření parkovacího stání a vybudování nového
vstupu do objektu včetně schodiště a chodníku na části
pozemku města parc. č. 319 na ul. Čs. armády v k.ú. Slav-
kov u Brna dle přiložené situace.

9. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na část po-
zemku parc. č. 2713/1 ostatní plocha, o výměře cca

2600 m2 se společností EUROVIA CS, a.s., na dobu určitou
ode dne uzavření smlouvy do 31. 5. 2015 se stanoveným
nájemným ve výši 8000 Kč za celou dobu trvání nájem-
ního vztahu.

10. RM nesouhlasí s umístěním reklamního zařízení
společnosti Corida CZ, s.r.o., v současném provedení
a ukládá odboru IR předložit RM návrh pravidel pro po-
dobu reklamních zařízení v okolí zámku.

11. RM ruší usnesení č. 34/2/RM/2014 ze dne 26. 11.
2014 a souhlasí s uzavřením dohody s podnikem Česká
Pošta, s.p., o podmínkách provedení odkládací schránky
na části pozemku města parc. č. 2690/1 na ul. Polní a na
části pozemku parc. č. 1553/1 na ul. Tyršova v k.ú. Slavkov
u Brna dle přiložené situace.

12. RM ukládá odboru IR předložit komisi pro rozvoj
města k projednání záměr vzniku nového tržního místa.

13. RM ukládá odboru IR do 30. 6. 2015 shromáždit
všechny žádosti o povolení záboru veřejného prostranství
ve Slavkově u Brna při dnech Slavkova a Svatourbanských
hodech na rok 2016 a 2017 a následně znovu zprávu
předložit RM k rozhodnutí.

14. RM bere na vědomí zápis z komise z komise pro
rozvoj města a dopravu č.1-2015.

15. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pro-
stor sloužící k podnikání – kanceláře č. 216 ve 2. NP v ad-
ministrativní budově na Koláčkově nám. 727, o celkové
výměře 10,70 m2, s panem Patrikem Hrozkem. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou tři měsíce a nájemné stanoveno ve výši 1000
Kč/m2/rok.

16. RM schvaluje zveřejnění pronájmu prostor slouží-
cích k podnikání umístěných v suterénu budovy polikli-
niky Tyršova č.p. 324 místnost č. 21 o výměře 15,44 m2.
Nájemné je stanoveno ve výši 900Kč/m2/rok a smlouva
na pronájem bude uzavřena na dobu určitou do 30. 6.
2016.

17. RM schvaluje pravidla pro pronájmy obecních bytů
v předloženém znění.

18. RM ukládá starostovi města projednat se společ-
ností Slavkovský pivovar, s. r. o., připomínky k návrhu
Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání.

19. RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy s KAVYL,
spol. s r.o., na odkup dřevní hmoty. 

Cyklostezka do Bučovic?
Radnice letos dokončí
administraci

Lidé, kteří dojíždí za prací nebo rekreační
cyklisté se zřejmě příští rok dočkají stavby cy-
klostezky ze Slavkova až do Bučovic. V letoš-
ním roce chce totiž radnice dotáhnout do konce
administrativní přípravu stavby cyklostezky
téměř tří kilometrového úseku mezi Slavkovem
u Brna a Hodějicemi. Přestože projekt už měl
městský úřad zpracovaný loni, vyplatilo se pár
měsíců počkat. Díky tomu, že letos na jaře
začne platit novela zákona o ochraně zeměděl-
ského půdního fondu, město ušetří asi dvě stě
tisíc korun za vynětí z tohoto fondu.

Trasa povede kolem severní strany silnice
III/0501, pod most Němčanského potoka pod
silnici I/50 a dále podél pravého břehu. Tady
se napojí na mostek směrem k areálu společ-
nosti Fenstar. U parkoviště společnosti cyklos-
tezka skončí. Cyklisté však můžou pokračovat
stávající stezkou až do Bučovic.

„Na stavbu chceme čerpat evropské peníze.
Již máme vytipovaný vhodný titul. Předpoklá-
dáme, že projekt bude stát kolem 15 milionů
korun. Ze zkušeností, které máme z loňského
roku, však můžou náklady klesnout až o tře-
tinu,“ uvedl vedoucí Odboru Investic a rozvoje
Petr Lokaj. vs

Kompletnost spotřebičů předávaných ke
zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním
z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé
elektro od obyčejného odpadu. Proto jí ELEK-
TROWIN dlouhodobě věnuje velkou pozor-
nost.

Nejproblematičtější je z tohoto pohledu
chlazení. Zaměření na ně je logické, protože
při neodborné demontáži dochází k úniku re-
gulovaných látek s negativním dopadem na ži-
votní prostředí a zdraví a bezpečnost osob.

Proto ELEKTROWIN kontroluje každou
dodávku ke zpracovateli. Při tomto vzorkování
bylo například v dodávce 50 lednic ze 3. listo-
padu 2014 objeveno devět nekompletních za-
řízení. Šesti lednicím někdo odstřihl

Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
kompresor, jedna měla ulomená dvířka, zbylé
dvě vykazovaly různá další poškození.

Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě

pohybuje dokonce mezi 25–30 %. Cílem
ELEKTROWINu je tento podíl neustále snižo-
vat. Právě proto poskytuje obcím finanční pro-
středky napomáhající k lepšímu zabezpečení
sběrných míst proti zlodějům. 

Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekom-
pletním elektrozařízením se rozumí elektrozaří-
zení bez technologických částí, které jsou
podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení
ELEKTROWIN upřesnil schématem nekom-
pletnosti dodaným na všechna smluvní místa,
ze kterého je patrné, o které části se jedná. 

Na tento stav pamatuje novým ustanovením
i elektronovela platná od 1. 10. 2014. Podle něj
„do předání zpracovateli nesmí být elektroza-
řízení nebo elektroodpad předmětem úpravy,
využití nebo odstranění.“ 

Jen tak může fungovat zpětný odběr a recy-
klace hrazený výrobci spotřebičů prostřednic-
tvím kolektivních systémů. Pokud se totiž ze
spotřebiče stane neodborným rozebráním
odpad, musí se s ním také jako s odpadem na-
kládat. Pro nás všechny to znamená, že za jeho
likvidaci zaplatíme sami.

Odbor ŽP • Zdroj Elektrowin a. s.
Vyhozená pračka
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Pavlína Jíšová zazpívá ve Slavkově
kytara, piano, irské flétny, mandolína, zpěv).
Dámskou trojici doplňuje písničkářka a multi-
instrumentalistka Petra „Šany“ Šanclová. 

V programu dámského tria zazní především
autorské písničky Pavlíny Jíšové v originálním
pojetí ženského vícehlasu a s patřičnou dávkou
ženské energie. V pořadu bude představeno de-
váté retrospektivní album Pavlíny Jíšové, které
bylo natočeno v čistě dámské sestavě. vs

Pohodová folk a country hudba se rozezní ve
středu 11. března od 19 hodin v sále Společen-
ského centra Bonaparte. Do Slavkova u Brna
totiž zavítá populární folková zpěvačka Pavlína
Jíšová. Jihočeská písničkářka má na svém
kontě devět sólových alb a její repertoár skýtá
více než 150 původních českých písní. Spolu-
pracuje s různými muzikanty. V současnosti ji
nejčastěji doprovází Adéla Jonášová (akustická

Sál Společenského domu Bonaparte se v so-
botu 28. března od 19 hodin promění ve sbo-
rovnu zemědělského učiliště. Zaplní ji hvězdní
„kantoři“ a „žáci“ z divadla Pavla Trávníčka.
Rozehrají zde komedii s názvem Sborovna.
V hlavních rolích se představí nejen Pavel

Divadelní hra Sborovna s hvězdným obsazením
Trávníček, ale také moderátor a herec Luboš
Xaver Veselý. Dámské protějšky ztvární napří-
klad Uršula Kluková či Kateřina Kornová.

Kritiky velmi dobře hodnocená aktuální di-
vadelní hra divákům představuje příběh, ve
kterém se učitelé snaží zvládnout naprosto ne-
zvladatelné žáky. A bez poskvrny nejsou ani
samotní kantoři. Ředitel je zkorumpovaný
flegmatik, učitelským sborem vládne cynis-
mus… 

Původní česká komedie z pera Jaromíra Bře-
hového je nemilosrdnou mozaikou celé naší
společnosti, která nejen pobaví, ale přinutí di-
váka se zamyslet.

Vstupenky v hodnotě 250 korun si můžete
zakoupit v předprodeji v Turistickém infor-
mačním centru na Palackého náměstí nebo na
místě před zahájením představení. vs

Herci z divadla P. Trávníčka

Bonaparte bude v dubnu
hostit Mistříňanku

Klasická dechová kapela Mistříňanka vy-
stoupí 10. dubna ve společenském domě Bo-
naparte. Známý soubor, který znáte možná
i z televize Šlágr, hraje už od roku 1967. Za
tu dobu se zúčastnil různých festivalů a sou-
těží, ze kterých vždy přivezl významné
 ocenění, většinou první místo. Mezi nejvý-
znamnější patří první místo v soutěži O Zla-
tou křídlovku, kterou vyhrála jako první
moravská dechovka v roce 1975 v Českých
Budějovicích a první místo na Mistrovství
světa dechových hudeb ve Švýcarsku v roce
1990.

Věkovým průměrem dnešní Mistříňanka
patří mezi nejmladší dechové soubory. V sou-
časné době je uměleckým vedoucím František
Pavluš mladší, který ctí zásadu, kterou Mistří-
ňance vytyčil při jejím založení jeho strýc An-
tonín a tou je „nikdy nehrát ledabyle a aby
muzikant a muzika v první řadě hrála pro lidi.
A ať je to muzikant, zpěvák nebo skladatel,
musí svým uměním oslovit i to nejprostší lid-
ské srdce.“ 

A to se dle ohlasů posluchačů této dechové
hudbě daří. Mistříňanka na svých vystoupe-
ních prezentuje nejenom klasickou lidovou
hudbu, ale je schopna bravurně přednést i mo-
derní a vážnou hudbu. 

Přáním všech členů Mistříňanky je, aby si
v dnešní uspěchané době co nejširší publikum
našlo v jejím repertoáru tu svoji písničku nebo
skladbu, aby dělali svým posluchačům a pří-
znivcům co největší radost a aby nikdy nebyla
dechovka okrajovým žánrem na hudebním
poli. O to se bude dechová hudba Mistříňanka
snažit nejenom v tomto roce na všech svých
vystoupeních.

Vstupenky v hodnotě 180 Kč jsou dostupné
v informačním centru u zámku od 3. března.

vs

Kvalita přitahuje. To se opět potvrdilo po-
sledního ledna, kdy se ve slavkovském spole-
čenském centru Bonaparte, rozehrála jedna
z nejlepších konverzačních komedií z reperto-
áru městského divadla v Brně Charleyova teta.
Přestože představení trvalo téměř tři hodiny,
salvy smíchu se vyprodaným sálem nesly od
začátku až do konce. Velkou zásluhu na tom
měly také herecké výkony hlavních představi-
telů. Titulní roli Charleyovy tety sehrál skvěle
Igor Ondříček. Nezapomenutelní byli také dva
klíčoví studenti oxfordské univerzity- Petr Ště-
pán v roli Jacka Chesneyho a Alan Novotný
alias Charley. 

Děkujeme všem divákům, kteří dorazili.
Pokud se chcete opět od srdce zasmát, zveme
vás na představení Sborovna v podání herců di-
vadla Pavla Trávníčka. To se uskuteční 28.
března od 19. hodin. Vstupenky v hodnotě 250
korun si můžete zakoupit v předprodeji v Tu-
ristickém informačním centru na Palackého
náměstí nebo na místě před zahájením předsta-
vení. vs

Charleyova teta vyprodala sál Bonaparta

v nepravidelný den, podle množství uložené
pošty doručujeme tyto písemnosti přímo k vám
domů. Kvůli jejich vyzvednutí si už tak nemu-
síte brát pracovní volno. 

S cílem zjednodušit komunikaci s úřadem
také připravujeme zavedení elektronických for-
mulářů. Snahou je zveřejnění co největšího
počtu dokumentů, které si doma elektronicky
vyplníte. Úředník by si pak data stáhl a tím by
se zkrátila doba pro vyřízení vaší záležitosti.
O podrobnostech vás budeme informovat při
spuštění tohoto systému. vs

Čekání s dětmi na městském úřadě je zase
o něco příjemnější. V přízemí budovy vedle
pošty, v chodbě, kde jsou například kanceláře
pro vyřízení občanských průkazů, je umístěný
nový hrací koutek. Hračky, malůvky či měkká
žíněnka slouží nejmenším klientům k zabavení. 

Na úřad se nemusí bát chodit ani maminky
s kojenci. V prvním patře budovy je totiž míst-
nost vybavená pro kojení a přebalování. Tak-
zvaný Family point mohou využít nejen
návštěvníci úřadu, ale také rodiče, kteří se vy-
dali do centra města. Klíče od této místnosti si

Děti se při čekání na úřadě zabaví v hracím koutku
můžete vyzvednout v prvním patře v kanceláři
tajemníka, nebo na odboru sociálních věcí. 

Městský úřad se snaží vyjít vstříc nejen
lidem, kteří čekají na úřadě, ale i těm, kteří se
na něj teprve chystají. Od Nového roku se mů-
žete například objednávat přes internet ke kon-
krétnímu úředníkovi už od osmé hodiny ráno.
Intuitivní objednávkový systém naleznete
přímo na hlavní stránce www.slavkov.cz.

Záleží nám také na tom, abychom vám zjed-
nodušili vyzvedávání pošty, pro kterou byste si
museli přijít na podatelnu úřadu. Jednou týdně,

Charleyova teta • Foto: J. Kratochvil
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Vystoupení Dády Patrasové je už druhé za
poslední čtyři měsíce. V listopadu představila
dětem z mateřských a základních škol svůj
program o ekologickém myšlení a třídění od-
padu.

vs

Indiáni, princezny, karkulky, supermani…
V neděli 15. února se v sále Společenského
centra Bonaparte sešly děti v maskách, aby si
zatancovaly a zazpívaly s oblíbenou moderá-
torkou a zpěvačkou Dádou Patrasovou. Karne-
val se známou televizní tváří přilákal děti

Děti v maskách tancovaly s Dádou
nejrůznějšího věku. Dáda spolu se svými po-
mocníky zazpívala své nové i dvacet let staré
písně. A malé tanečníky nenechala ani chvíli
sedět na židlích. Naopak – devadesátiminutové
vystoupení posluchači protancovali na pódiu
spolu s ní.

Státního fondu životního fondu například aktu-
álně obnovují historické aleje, nebo na severní
straně se vysázel biokoridor. Díky evropským
dotacím funguje také kompostárna, nebo pro-
tipovodňová ochrana města. 

V současnosti se připravuje aktualizace roz-
vojového plánu, ve které se počítá s dalšími
projekty v oblasti životního prostředí.

vs

Asi padesát zástupců měst a obcí z vyškov-
ského senátního obvodu se 17. února sešlo ve
velkém sále Společenského centra Bonaparte,
aby se dozvěděli o možnostech čerpání dotací
ze Státního fondu životního prostředí. Infor-
mace přímo od zdroje přednesl náměstek
Fondu Mgr. Martin Kubica. Do Slavkova
u Brna přijel na pozvání senátora Ing. Ivo
Bárka, který je členem Rady SFŽP. 

„Věřím, že informace, které se zde dozvíte,
pomůžou k úspěšnému čerpání v právě končí-
cím i novém programovém období,“ uvedl na
začátek senátor Bárek.

Náměstek Kubica na začátku upozornil na
aktuální 64. výzvu, ve které se bude rozdělovat
ještě 1,75 miliardy korun. Podporovat se budou
projekty, které budou využívat obnovitelné
zdroje energie, zkvalitňovat nakládání s odpady
či podporovat biodiverzitu v krajině. Projekty
se musí podat nejpozději do 19. března a ukon-
čit v letošním roce.

Po dlouhé diskusi na vládní úrovni je také
jasné, jak bude vypadat rozdělování evrop-
ských peněz v roce 2015. Účastníci setkání se
seznámili s předběžným harmonogramem
výzev. Obce mohou žádat například na budo-

Zástupci obcí se sešli ve Slavkově

vání kanalizací, zateplování budov, nebo pro-
jekty snižující vznik odpadů. 

„Věřím tomu, že tyto praktické informace
nám pomůžou úspěšně čerpat peníze nejen z to-
hoto fondu. Obce v české republice by se měly
poučit z uplynulého období a lépe se na rozdě-
lování připravit,“ řekl starosta Slavkova u Brna
Michal Boudný.

Ve Slavkově u Brna se v díky dotacím ze

stému, a tím k snížení odběru, tak ostatním
účastníkům by se cena tepla neúměrně zve-
dala, což považujeme za neúnosné. V tomto
případě by nemělo smysl o centrálním vytá-
pění po roce 2022 vůbec uvažovat.

Diskutuje se i o radikální změně systému
dálkového vytápění na vytápění místní, které
by se mohlo uskutečnit nejdříve po roce 2022.
V úvahu připadá plynofikace celého sídliště
a následná výstavba blokových plynových ko-
telen nebo použití jiných moderních zdrojů
tepla. K tomuto účelu byla zřízena zastupitel-
stvem města pracovní skupina složená ze za-
stupitelů i odborníků. Zvažují se ekonomické
ukazatele, ale i dopady na životní prostředí.

O budoucí podobě dodávek tepla probíhají
mezi městem a SBD Žuráň intenzivní jednání. 

M. Jedličková, místostarostka Slavkova u Brna

Kotelna na Zlaté Hoře slouží již dlouhá léta
k centrálnímu vytápění sídliště, a to městských
bytů i bytů SBD Žuráň. Mezi oběma subjekty
je uzavřena smlouva o dodávce tepla a teplé
vody do června roku 2022.

V kotelně jsou tři plynové kotle z roku 1997,
které již mají živostnost za sebou a město –
vlastník kotelny zvažuje, jakou cestou se bude
systém vytápění ubírat v následujících letech.
V podstatě jsou možné dva směry vývoje. Buď
zachováme centrální způsob vytápění, nebo po
roce 2022 si teplo budou zajišťovat oba sub-
jekty každý sám. Jsou připraveny dvě varianty
rekonstrukce kotelny na Zlaté Hoře při zacho-
vání centrálního systému dodávky tepla. Jed-
nou z nich je technologie KVET
(kombinovaná výroba elektřiny a tepla). Jedná
se o nákup jednoho plynového kotle, kogene-

Jednání o budoucnosti kotelny na Zlaté Hoře
rační jednotky a k tomu nezbytné úpravy ko-
telny. Kogenerační jednotka je zařízení, které
vyrábí z plynu elektrickou energii, odpadním
produktem je teplo. Tato varianta je průchodná,
pouze tehdy, pokud bude zachován po delší ča-
sový horizont současný objem odběru tepla.
Pořízení kogenerační jednotky je finančně ná-
ročnější, ale cenové navýšení se nepřenáší do
ceny tepla, financuje se prodejem elektrické
energie. Zhruba po pěti letech by se výnosy
z prodeje tepla staly příjmem rozpočtu města.

Druhou variantou je nákup jednoho plyno-
vého kotle (vyřazený kotel bude použit na ná-
hradní díly) a nezbytné úpravy kotelny.

Centrální způsob vytápění může být efek-
tivní pouze tehdy, bude-li odebíráno dosavadní
množství tepla. Pokud by došlo k dalšímu od-
pojování bytových jednotek od tohoto sy-

Karneval s Dádou • Foto: 2x J. Sláma

Setkání zástupců obcí • Foto: archiv MÚ
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městě,“ popsal vedoucí jezdecké jednotky
Ivan Vystrčil.

Prapor byl vyroben ve spolupráci s Muzeem
z francouzského Provence v dílně pana Jana
Jůna v Olomouci. vs

Jedna z největších jezdeckých jednotek ob-
dobí napoleonských válek v Evropě – Císařov-
nini dragouni – předali v úterý 27. ledna
starostovi města Slavkov u Brna Michalu
Boudnému do úschovy historický prapor.

Založili tak novou tradici, která symbo-
licky začala nejen v předvečer historického
setkání tří premiérů na zámku Slavkov – Aus-
terlitz, ale také v roce, ve kterém si připome-
neme významná výročí Napoleonových
tažení. Letos totiž uplyne 210 let od bitvy tří
císařů ve Slavkově a také 200 let od porážky
francouzského válečníka u Waterloo. Na
obou bitvách se prezentuje slavkovská jez-
decká jednotka s názvem Dragons de l’Impé-
ratrice, což v překladu znamená „Císařovnini
dragouni“.

Deset jezdců v zelených uniformách se zla-
tými přilbami představuje část osobní gardy
císaře Napoleona, jejíž patronkou byla osobně
císařovna Josefina – první manželka tohoto
slavného vojevůdce. Právě historická standarta
bude vlát při významných rekonstrukcích Na-
poleonových bitev. V období „míru“ se pak
bude vracet zpět na slavkovskou radnici.

„Prapor a insignii na něm, císařskou orlici,
bude mít pan starosta v úschově do začátku le-

„Císařovnini dragouni“ předali starostovi do úschovy historický prapor

tošní sezony. Poté jej předá zástupcům jed-
notky, kterou bude doprovázet po jejich ces-
tách napříč Evropou – včetně obří
rekonstrukce bitvy u Waterloo. Na podzim
opět naleznou útočiště ve svém domovském

Řidiči, kteří špatně parkují a překračují po-
volenou rychlost. Ti loni nejčastěji zaměstná-
vali slavkovské strážníky. Městská policie
prošetřila v loňském roce 405 podobných pří-
padů. Za porušení silničních pravidel udělila
pokuty v hodnotě 137 300 korun.

Oproti roku 2013 sice statistika přestupků
poklesla o téměř 30 procent. Strážníci to však
nepřičítají větší ukázněnosti řidičů, ale pod-
zimní pauzou. Po dopravní nehodě, kdy v autě
seděli všichni tři uniformovaní muži, totiž
městská policie dva měsíce nefungovala. 

Strážníci udělili 234 pokut za špatné parko-
vání. 159 řidičů zase jelo příliš rychle. Policie
šetřila také přestupky jako porušení tržního
řádu, stání na veřejné zeleni nebo devět krá-
deží. V 57 případech městská policie spolu-
pracovala s dalšími orgány jako Policie ČR
nebo příslušné úřady.

Slavkovští strážci zákona mají na starost
také výběr peněz z parkovacích automatů. Po-

Městská policie loni šetřila přes 400 přestupků
dobně jako v předchozích letech odevzdali za
parkování do městské kasy téměř milion korun
(971 tisíc). Policie ČR si také strážníky zavo-
lala k asistenci u třinácti nehod nebo kontro-
lám v místních restauracích. 

V jednadvaceti případech odchytávali zví-
řata. Nejvíce se v ulicích potulovali psi (17).
Strážníci se však museli dvakrát vypořádat
i s opuštěnými hady či kočkami. 

Kromě zapojení se do organizace tradičních
akcí jako jsou Dny města a Vzpomínkové
akce, se městská policie podílí také na bezpro-
blémovém přesunu smutečních průvodů z kos-
tela na hřbitov. Pořádá také pravidelné
přednášky pro děti ve všech slavkovských
školách. Oblíbené jsou také besedy o prevenci
pro seniory.

Jednou týdně jsou strážníci k dispozici také
sociálním pracovnicím, které navštěvují lidi
s psychickou poruchou. V loňském roce zpro-
voznili také kamerový systém. vs

Důvěřivost se nenosí
Především na skupinu seniorů se zaměřuje

projekt, který běží na Vyškovsku od konce
loňského roku. Tento záměr nese název „Dů-
věřivost se nenosí“ a oslovuje starší lidi
v menších obcích, kteří mají omezené mož-
nosti dostat se k informacím ohledně trestné
činnosti páchané na nich. Proto využíváme ve
spolupráci s farnostmi prostoru po mších či
farních prostorů k setkání farníků se zástupci
policie. Informace jsou lidem předávány nejen
ústně, ale i formou letáčků, kde senioři nale-
znou i důležité telefonní kontakty. Tato akce
se u starších lidí setkává s kladným ohlasem.
Na besedách v užším kruhu překonávají pos-
luchači ostych a dotazují se na problémy, které
je zajímají.

Další projekt pod názvem „Všímejte si!“ je
určen pro širokou veřejnost z řad dospělých.
Při šetření trestné činnosti se totiž setkáváme
s problémem, že na místě se nacházeli v době
páchání trestných činů lidé, ale nebyli ochotni
zavolat policii nebo jí předat poznatky o pa-
chateli. V rámci projektu vznikly letáčky, na
nichž jsou vyobrazeny situace z majetkové
trestné činnosti (pro příklad vloupání do vo-
zidla, krádež elektroniky z domu) a svědek,
který tuto situaci vidí. Lidí zde mají i dopro-
vodný text, jak se v těchto situacích zachovat
a jak kontaktovat policii. V rámci projektu
máme vytvořen i jednotný design slidů, pro-
střednictvím kterých předáváme tyto infor-
mace veřejnosti ve spolupráci s kabelovými
televizemi. Tyto slidy je možno promítat i v če-
kárnách úřadů, na monitorech veřejných
 dopravních prostředků apod. Letáčky s infor-
macemi jsou umístěny nejen na tzv. policej-
ních recepcích, ale např. i na úřadech,
v čekárnách lékařů apod. Cílem této akce je
předcházení trestné činnosti, zapojení veřej-
nosti do odhalování trestné činnosti i to, aby
lidé nebyli lhostejní k dění ve svém okolí.

por. Mgr. Alice Musilová

Koncert studentů konzervatoře
Dne 18. března v 17.30 hod. se v sále ZUŠ

koná koncert studentů brněnské konzervatoře.
Účinkovat budou Alexandra Bláhová – hoboj,
Tamara Bláhová – klavír a duo MeTa (Tamara
Bláhová, Melanie Šohajová – čtyřruční klavír
a hra na 2 klavíry). Srdečně zveme. jj

Ve středu 28. ledna proběhl v ZUŠ Františka
France II. hudební večer, jenž byl tematicky
zaměřen na soutěžní obory, kterých se letos tý-
kaly soutěže MŠMT – smyčcových souborů,
sólového zpěvu, dechových a bicích nástrojů.

Žáci, kteří se zúčastnili školního kola
o týden dříve, měli možnost ukázat svoje do-
vednosti před veřejností a připravit se tak na
únorové okresní kolo.

V programu zazněly dechové nástroje ze tříd
p. uč. Šujanové (příčná a zobcová flétna), p. uč.
Umy (flétna), p. uč. Červinky (baryton,
trubka), početně bylo dost zastoupeno pěvecké
oddělení p. uč. Jirákové a nechyběly ani bube-
nické skladby p. uč. Handrla).

Poděkování za pěkný hudební zážitek patří
nejen vystupujícím žákům, ale doprovázejícím

II. hudební večer v ZUŠ F. France
učitelům M. Okamoto a J. Jelínkové. Slušná
divácká návštěva oceňovala žáky častým pot-
leskem, a tak ani moc nevadily některé vý-
padky v programu, způsobené začínající vlnou
chřipek.

Antonín Vodička,
učitel ZUŠ Fr. France ve Slavkově u Brna

Předání praporu do úschovy • Foto: J. Sláma
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o 20 cm vpravo i vlevo, čehož je možné využít
například při obsekávání překážek.

K extrémní obratnosti nosiče přispívá malý
vnější poloměr otáčení 3 m. Výhodou je mož-
nost řízení přední i zadní nápravy, případně
obou náprav či využití možnosti krabího
chodu. Ovládací prvky jsou umístěny na mul-
tifunkčním joysticku, jenž obsluha ovládá pra-
vou rukou, levá ruka se může plně věnovat
volantu. Palubní počítač je vybaven barevným
multifunkčním displejem.

Naklápěcí komfortní sedadlo obsluhy je
umístěno v prostoru vlevo, zatímco motor je in-
tegrován v pravé části stroje. I tento detail pří-
znivě ovlivňuje rovnoměrné rozložení
hmotnosti a usnadňuje práci ve svazích. Nosič
s povolením jízdy na pozemních komunikacích
je možné vybavit celou škálou letních i zimních
pracovních nástaveb pro celoroční využití.

Radoslav Lánský, ředitel TSMS (zkráceno)

Nová technika pro technické služby

umožňuje kromě klasického sečení se
sběrem travní hmoty také sběr listí, a to nejen
z travnatých ploch, ale například cest v zámec-
kém parku a podobně. 

Další variantou je agregace s kladívkovým
mulčovačem, který kromě extenzivní údržby
zeleně zvládne likvidaci náletových dřevin až
do průměru pěti centimetrů.

Třetím zvoleným adaptérem, jenž dostal
zatím přednost před sněhovou radlicí, je plo-
tostřih se záběrem 1,5 m a možností obou-
stranné úpravy živých plotů. Plotostřih může
pracovat ve vertikální i horizontální poloze.
Pro pohon agregovaného nářadí lze využít
přední i zadní vývodový hřídel (540 ot/min).
Přední tříbodový závěs je stranově posunutelný

Do loňského podzimu využívaly technické
služby k zabezpečení údržby zeleně starší tech-
niku, tu by měl z velké části nahradit právě
výše uvedený univerzální svahový nosič s vý-
měnnými adaptéry. Poprvé se představil při
podzimním úklidu listí a zkušenosti jsou s jeho
nasazením jednoznačně pozitivní. Dokonce
byl netradičně využit při nočním úklidu histo-
rického centra města po rekonstrukci slavné
bitvy, kdy během 1,5 hodiny sesbíral 6 m3 roz-
sypané slámy a různých odpadků, které zůstaly
po návštěvnících.

Svahový nosič Aebi TT 206 s rotačním
žacím ústrojím má pracovní záběr dva metry
a kapacitu sběrného koše 2 m3 s možností vy-
sýpání do výšky 2,1 metru. Tato agregace

V loňském roce rozšířily Technické služby města Slavkova svůj vozový park
o nový přírůstek. Je jím svahový univerzální nosič nářadí Aebi TT 206.

Co je vlastně masopust? Je to období od Tří
králů do Popeleční středy. Doba masopustu je
plná veselí a hodování, po němž přichází čty-
řicetidenní předvelikonoční půst.

V úterý před Popeleční středou probíhá tra-
diční karneval s průvodem masopustních
masek. V něm se objevují masky zesměšňující
profese i lidské vlastnosti. Nesmí chybět ko-
miník, ras, Turek, medvědář s medvědem, bába
s nůší nebo klibna, to je velká kobyla pro dva
lidi. Masopustní průvod chodil městem a stavěl
u každého domu. Masky tančily, zpívaly a jako
koledu dostávaly klobásy, koblihy a další po-
choutky.

Velký školní karneval v MŠ Zvídálek
I děti v MŠ Zvídálek jsme s touto starou tra-

dicí seznámili a připravili pro ně velký školní
karneval, který proběhl v gymnastickém sále
ZŠ Komenského nám. Děti se předvedly
v krásných a různorodých maskách. Některé
masky rodiče dětem zakoupili, jiné sami vyro-
bili.  Společně jsme si zazpívali, zatančili, ale
hlavně vydováděli v pomalém i rychlém
tempu.

Divadlo Slunečnice nám k tomu připravilo
pestrou směs písní z pohádek, které k masopu-
stnímu veselí patří. Děti odcházely rozdová-
děné, usměvavé a spokojené. 

Ludmila Špánková, MŠ Zvídálek

Zápis dětí do MŠ Zvídálek
Ředitelka MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna

sděluje rodičům dětí, že řádný zápis k předškol-
nímu vzdělávání v Mateřské škole Zvídálek na
školní rok 2015/2016 se bude konat ve středu
1. dubna 2015 od 8 do 12 hodin v ředitelně
budovy mateřské školy na Komenského ná-
městí. Rádi vás přivítáme i s dětmi, které si
mohou prohlédnout mateřskou školu. 

Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy
a evidenční list k vyplnění si můžete vyzve-
dávat od 16.  března v mateřské škole.

K zápisu přineste průkaz totožnosti,
rodný list dítěte a vyplněné tiskopisy.

Mgr. Eva Jurásková, ředitelka MŠ Zvídálek

Nová technika pro TSMS • Foto: 2x R. Lánský

Karneval v MŠ Zvídálek • Foto: 2x archiv školy
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bliky. Galerie v prvním patře bude patřit počí-
tačům značky Apple a jejich příslušenstvím
v rámci výstavy Jablko se ne/kouše. Ke zhléd-
nutí bude unikátní sbírka těchto počítačů od 80.
let minulého století po současnost. V místnosti
před kavárnou bude mít své místo výstava
Mnoho tváří krajky krajkářek Vladimíry Zi-
chové a Aleny Holoubkové. 

Srdečně Vás zveme na první akci Zámku
Slavkov – Austerlitz v této sezoně.

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Po krátkém zimním odpočinku se znovu ote-
vírají brány Zámku Slavkov – Austerlitz, který
do roku 2015 vstupuje s opět zajímavou a pe-
strou kulturní a turistickou nabídkou.

Slavnostní zahájení sezony 2015 proběhne ve
čtvrtek 26. března. Na tiskové konferenci bude
zástupcům médií, čestným hostům a obchodním
partnerům města i zámku představena kulturní
nabídka a turistický potenciál sezony 2015. 

Na tiskovou konferenci naváže slavnostní
vernisáž výstav, která se uskuteční od 16 hodin

Slavnostní zahájení sezony 2015 na Zámku Slavkov – Austerlitz
v Historickém sále zámku. O kulturní vystou-
pení během vernisáže se opět postarají žáci Zá-
kladní umělecké školy Fr. France. Výstavy
v úvodu sezóny budou jistě velkým lákadlem
zejména pro rodiny s dětmi, nicméně si své pří-
znivce jistě najdou ve všech věkových skupi-
nách návštěvníků. Výstavní galerie v přízemí
představí rozsáhlou sbírku exponátů z popu-
lární dětské stavebnice. Výstava Svět kostiček
představí např. vlaková nádraží, letiště, filmové
postavy či architektonické skvosty naší repu-

Výrobky bude možné si též na místě zakou-
pit a přivítat tak Velikonoce krásnou jarní vý-
zdobou. Jste srdečně zváni!

Vstup na výstavu je volný. 
Hana Partyková, ZS-A

Zámek Slavkov – Austerlitz společně
s autorkami výstavy vás opět zvou na již tra-
diční velikonoční výstavu, která se bude konat
v Rubensově sále slavkovského zámku ve
dnech 28. a 29. března vždy od 9 do 16 hodin.

Velikonoční výstava v Rubensově sále zámku
Trio autorek Hana Křetínská, Pavla Taube-

rová a Marcela Drápalová si pro návštěvníky
připravily i letos spoustu barevné inspirace,
květinových vazeb, kraslic a nevšedních deko-
rací.

března 2015 v 16 hodin v Historickém sále
Zámku Slavkov – Austerlitz.

Výstava bude přístupná do 7. června 2015
v souladu s provozem zámku. 

vz

Zámek Slavkov – Austerlitz vás srdečně zve
na výstavu Mnoho tváří krajky. Krajky budou
vystaveny v přízemí, v prostorách před kavár-
nou. Svá díla představí krajkářky Alena Ho-
loubková a Vladimíra Zichová.

Výstava Mnoho tváří krajky
Paličkovanou krajku zde budete moci zhléd-

nout na módních doplňcích, v kombinacích se
sklem, vše doplněno ukázkami krajky na po-
hlednicích. 

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 26.

Ukázka krajky • Foto: 2x archiv zámku

Velikonoční výzdoba • Foto: 2x archiv zámku
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Program kina Jas – březen 2015
1. března, neděle, 19.30 hod.

VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU
Albert se potlouká jako nepříliš úspěšný pasák ovcí, bydlí u rodičů a právě dostal kopačky od okaté Louise, které vadí jeho
celoživotní zbabělost. Ke své smůle totiž žije v době, kdy se každý druhý konflikt řeší soubojem na pistole, a on přitom vůbec
neumí střílet. I na notorického outsidera se ale někdy může usmát štěstí. To Albertovo se právě přistěhovalo do jeho města,
jmenuje se Anna a nejen že trefí deset terčů z deseti, ale navíc má s Albertem svatou trpělivost a nezdolné odhodlání ho to
také naučit. Režie: Seth MacFarlane. Hrají: Charlize Theron, Liam Neeson, Wes Studi, Sarah Silverman, Rex Linn, Bill Maher
a další. Žánr: Komedie/Western. 116 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 15 let

7. března, sobota, 19.30 hod.

DÍVKA V PARKU                                                                                                                                                         
Julia Sandburg byla velmi úspěšnou muzikantkou, která měla milujícího manžela a dvě malé děti, dcerku Maggie a syna
Chrise. Jednoho dne se šla projít s dcerou do parku a ve vteřině nepozornosti o ni přišla. Julia se se ztrátou dcery nedokázala
ani po letech vyrovnat a ztratila tím manžela a v srdci cítila jen hořkost a bolest, až jednoho dne poznala Louise. Režie: David
Auburn. Hrají: Sigourney Weaver, Kate Bosworth, Alessandro Nivola, Keri Russell, Daisy Tahan, Curtiss Cook, Sarah Megan
Thomas a další. Žánr: Drama. 109 minut, vstupné: 75 Kč , přístupný od 12 let

8. března, neděle,16.30 hod.

GARFIELDŮV FESTIVAL HUMORU
Světový festival humoru se blíží a Garfield je připraven jako každý rok vyhrát. Animovaný film. 76 minut, vstupné: 65 Kč,
mládeži přístupný

14. března, sobota, 19.30 hod.

HODINOVÝ MANŽEL                                            
Film Hodinový manžel je příběh čtyř přátel, kteří společně provozují bazén. Ten jim jednoho dne jako nevyhovující vypustí
hygiena a čtveřice se tak rázem ocitá doslova na dně. Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví
manželé“ a zakrátko si najdou klientelu mezi místními dámami. Každý z nich má svou pravidelnou zákaznici, ale ty mají
kromě oprav často i velmi specifická přání a potřeby. To se však pomalu přestává líbit manželkám našich hrdinů… Režie:
Tomáš Svoboda. Hrají: David Novotný, Bolek Polívka, Jitka Čvančarová, Eva Holubová, Simona Babčáková, Lenka Vlasáková,
David Matásek a další. Žánr: Komedie. 100 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 12 let

15. března, neděle, 19.30 hod.

TŘI SRDCE                                                                                                                                                                        
Za osudovým setkáním Marca se Sylvií stojí jednoduchá věc – zmeškaný vlak. Prozářená noc francouzského provinčního
městečka vybízí k příjemné procházce a nezávazné konverzaci dvou dosud cizích lidí. Bylo by však škoda nevyužít této
neuvěřitelné harmonie, která mezi oběma panuje. Ideálním místem na další schůzku je pak Paříž. Marca však zradí jeho
vlastní srdce a vinou nenadálého infarktu schůzku nestihne. Bez kontaktu a iniciálů těžko najde ženu svých snů. Ve svém
pátrání Marc potkává jinou: Sophii. Netuší, že Sophie je Sylviinou sestrou a tak se znovu potkávají. Režie: Benoít Jacquot.
Hrají: Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni, Thomas Doret, Patrick Mille, André Marcon, Francis Leplay. Žánr: Drama.
106 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 15 let

21. března, sobota, 19.30 hod.

MELODIE MÉHO SRDCE                                                                                                                                       
Setkání Lyly a Louise je osudové a noc, kterou spolu tato krásná violončelistka a irský kytarista stráví, je pro oba
nezapomenutelná. Lylin otec o jejich lásce ale nechce slyšet a vezme dceřin osud do svých rukou. Díky němu se tedy Lylin
a Louisův syn Evan hned po narození dostane do sirotčince. Evan má obrovský hudební talent, hudbu slyší všude kolem sebe
a jednoho dne ho dovede i do New Yorku, kde nezůstane dlouho bez povšimnutí. Režie: Kirsten Sheridan, Hrají: Freddie
Highmore, Keri Russell, Robin Williams, Terrence Howard, Marian Seldes, William Sadler, Jamal  Joseph, Aaron Staton. Žánr:
Drama/Hudební/Romantický. 114 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 12 let

22. března, neděle, 16.30 hod.

MODRÝ SLON
Mladý slon prožívá na své cestě k dospělosti mimořádná dobrodružství a získává důležité lekce o přátelství, lásce a odvaze.
Sloni a lidé nemluví stejnou řečí, ale snaží se navzájem si porozumět. Každý z nich projde krutou lekcí života. Naučí se, že
bojovat je špatné, ale někdy je potřeba bránit svou rodinu, zemi a svobodu. Animovaný/Dobrodružný/Rodinný. 74 minut,
vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

28. března sobota, 19.30 hod.

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA
Nebál se postavit obrovské přesile. Obětoval se, aby ochránil svou rodinu a svůj lid. Stal se legendou, která úspěšně zbrzdila
turecký vpád do Evropy. Řeč je o hraběti Drákulovi, krvelačném vládci Transylvánie. Režisér Gary Shore se rozhodl tuhle
postavu alespoň částečně rehabilitovat, a tak místo tradičního hororu vzniklo výpravné historické fantasy, které potvrzuje, že
cestu do pekel obvykle dláždí ty nejlepší úmysly. Hrají: Luke Evans, Dominic Cooper, Sarah Gadon, Samantha Barks, Charles
Dance. 92 minut, vstupné: 75 Kč, přístupný od 12 let

29. března, neděle, 16.30 hod.

7 TRPASLÍKŮ
Špunťa, nejmladší ze sedmi trpaslíků nešťastnou náhodou píchnul princeznu Růženku do prstu než hodiny na oslavě jejích
18 narozenin odbily půlnoc. Tak naplnil kletbu zlé čarodějnice Dellamorty. Touto drobností totiž poslal celé království do
staletí trvajícího spánku. On i jeho šest kamarádů musí stůj co stůj chybu napravit. Ale jak? 88 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži
přístupný.

Přerušení dodávky elektrického proudu
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka

elektrické energie ve Slavkově u Brna: 
9. 3. od 7.30 do 15.30 hodin – Trafostanice Slavkov Cutisin1 (č. 320096), trafostanice

Slavkov Bayer (č. 320103), trafostanice Slavkov Družena (č. 320105), trafostanice Slavkov
Raušer (č. 320104), rafostanice Slavkov Agra (č. 320106), část ul. Bučovické a Okružní.

16. 3. od 8 do 15 hodin – Slavkov nádraží ČD. Děkujeme vám za pochopení. 
E.ON Distribuce, a.s.

SLAVKOVSKÉ MEMENTO 2015

Literární a výtvarná soutěž
pro žáky 2. stupně základních
škol a žáky středních škol

Zámek Slavkov – Austerlitz spolu s Klubem
autorů literatury faktu a Čs. obcí legionářskou
Brno 2 vyhlašují soutěž pro žáky základních
(2. stupeň) a středních škol na téma:

Války – neválky
Války: co předchází či předcházelo velkým

válkám i „malým“ ozbrojeným konfliktům? Je
možné jim zabránit? Jak žijí, bojují a umírají
vojáci, proč musí trpět civilní obyvatelé, kteří
mají tu smůlu, že žijí na „nesprávném“ místě?
Válečné konflikty v historii a dnes. Velcí voje-
vůdci. Jakou knihu o válce jsem četl/a.

Neválky: větší či menší problémy ve vzá-
jemných vztazích (ve škole, rodině, společ-
nosti); boj proti společenským nešvarům
(drogy, alkoholismus, aj.); války osobní či
vnitřní (boj sám se sebou – např. výběr povo-
lání, hubnutí, konec s kouřením apod.) 

70. výročí konce 2. světové války
Válečný rok 1945; Osvobozování Českoslo-

venska Rudou armádou z východu; Osvobozo-
vání spojeneckými vojsky z jihu a západu;
Zjištění pravdy o koncentračních táborech.

Regionální dějiny – jak probíhalo osvobo-
zení ve vašem městě, vaší obci; Vzpomínky pa-
mětníků; Známe jména padlých na památnících
a pamětních deskách? 

Soutěž literární: libovolný slohový útvar
(referát, glosa, pojednání, povídka, pohádka,
fejeton, interviev, sloupek, úvaha, dopis příteli,
verše aj.) na daná témata do 5-ti stran formátu
A4 (v elektronické formě – e-mailem nebo na
libovolném nosiči)

Soutěž výtvarná: libovolná technika na
ploše, trojrozměrný objekt

Obě soutěže (literární i výtvarná) mají dvě
věkové kategorie: SŠ a 2. stupeň ZŠ.

Ceny: knihy, knižní poukázky, rodinné vstu-
penky do zámku ve Slavkově u Brna, vstu-
penky do kina ve Slavkově u Brna aj. 

Uzávěrka odevzdání prací: 23. 3. 2015
(slavnostní vyhodnocení se koná 28. 4. 2015)

Všechny odevzdané práce bude hodnotit ko-
mise, složená ze spisovatelů Klubu autorů lite-
ratury faktu, učitelů ZUŠ ve Slavkově
a pracovníků Zámku Slavkov – Austerlitz. Ví-
tězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni
na zahájení akce dne 28. 4. 2015 za přítomnosti
médií, zástupců města Slavkova, Jihomorav-
ského kraje, Vojenské akademie ve Vyškově
a Konzulátu Ruské federace.

Výtvarné práce zasílejte na adresu Zámek
Slavkov – Austerlitz, literární e-mailem na
adresu: blazek@zamek-slavkov.cz (případné
též klasickou poštou, ale na libovolném elekt-
ronickém nosiči, nikoli tištěné)

Děkuji a těším se na spolupráci
Mgr. Jiří Blažek, Zámek Slavkov – Austerlitz,

tel.: 724 924 817

Paměť nejsou žádné čáry
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jog-

ging a trenérka paměti Zdeňka Adlerová vás zvou na se-
minář v rámci Národního týdne trénování paměti, který se
koná v pondělí 16. března v 16.30 h. v Městské knihovně
ve Slavkov u Brna, Palackého n. 1. Psací potřeby a brýle
s sebou, vstup zdarma. Počet míst omezen, hlašte se pro-
sím v městské knihovně (v provozní době – úterý a středa).
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Křížová, duo Monika Drápalová, Eliška Juři-
nová, 1. místo, Michaela Bučková – 2. místo,
Gabriela Floriánová, Martin Holoubek – 3.
místo.

Všem žákům, jejich vyučujícím – K. Jirá-
kové, K. Sokolové, V. Šujanové, M. Červin-
kovi, J. Handrlovi, M. Umovi a korepetitorům
J. Mašové, M. Okamoto a J. Jelínkové patří
velké poděkování za vzornou reprezentaci
školy. Postupujícím žákům přeji hodně úspě-
chů v krajských kolech, které se uskuteční
v měsících březnu a dubnu. Jana Jelínková

Pro školní rok 2014/15 byly vypsány sou-
těže pro taneční obor, dechové a bicí nástroje,
zpěv.

V úterý 10. února se 22 našich žáků vypra-
vilo na přehlídku tanečního oboru do Ivanovic
na Hané, kde do pozdních odpoledních hodin
probíhalo vystoupení žáků všech pět ZUŠ
okresu Vyškov.

Taneční obor se nehodnotí tradičně pořadím,
ale pouze určením skladeb, které postupují do
krajského kola. Ze dvou postupujících jsou
jedni naši, a to skladba DUO (Marek Hrubý
a Sabina Hamerníková). Ostatní účinkující ob-
drželi pamětní listy a zvláštní ocenění za pe-
dagogickou činnost bylo uděleno p. uč. Lence
Krahulové, se kterým se ztotožňuji a srdečně
blahopřeji. 

V úterý 17. února proběhlo okresní kolo ve
hře na dechové nástroje a bicí v Bučovicích.
V této soutěži byli obzvlášť úspěšní:

Okresní soutěže a úspěchy žáků ZUŠ Fr. France
Anna Pokryvačová – 1. místo, Michael Fri-

edman – 1. místo,náhradník na postup, Julie
Kašpárková – 1. místo s postupem, Kateřina
Pflimpflová – 1. místo s postupem (zobcové
flétny), Josefína Nováková – 2. místo, Petr
Menšík – 2. místo, Klára Klinkovská – 2.
místo, Monika Sotolářová – 1. místo s postu-
pem (příčné flétny), Jakub Šujan – 1. místo
s postupem (klarinet), Adam Janek – 1. místo
s postupem (trubka), Martin Mixa – 1. místo
(baryton), Vojtěch Janeček – 1. místo, Tomáš
Šebeček – 1. místo s postupem (bicí).

Následující den, ve středu 18. února, jsme
odjeli do Vyškova, abychom si zasoutěžili ve
zpěvu. A opět ráda zveřejním výsledky, kte-
rými se můžeme opravdu pochlubit, protože
konkurence byla velká.

Agáta Andrlová, Natálie Haschková, Zuzana
Chladilová, Stanislav Pátik – 1. místo s postu-
pem, Ella Caroll, Monika Drápalová, Veronika

Světovou jedničkou mezi výrobci výpočetní
techniky, do které se řadí nejen počítače, ale
i přehrávače hudby, mobilní telefony a tablety,
je bezesporu americká firma Apple. Tato firma
své výrobky, které jsou nejen uživatelsky velmi
přívětivé, ale i krásné, funkční a fungující, nej-
více přiblížila lidem.

Firma Apple byla první, která „zavřela“ počí-
tač do malé skříňky, dala mu přívětivou podobu,
první začala používat myš, vytvořila systém s in-
tuitivním ovládáním, od začátku používala tzv.
okna (windows), vymyslela počítač a obrazovku
v jednom (iMac), vymyslela jednoduchý hu-
dební přehrávač (iPod), přišla s revolučním te-
lefonem (iPhone), zpopularizovala tablet (iPad),
uvedla v praxi obchod s hudbou iTunes…

Výstava Jablko se ne/kouše!
Její zakladatelé (Steve Jobs a Steve Wo-

zniak) však neměli začátky jednoduché – aby
se vůbec mohli pustit do výroby, a to zprvu
v garáži, museli prodat svůj majetek. Za tyto
první počítače jsou dnes sběratelé ochotni dát
milionové částky. Je zajímavé sledovat vývoj
této firmy od počátku až do nedávné minulosti.

Nenechte si uniknout tuto jedinečnou příle-
žitost a přijďte se podívat, máte se na co těšit.
Počítače a ostatní produkty firmy Apple od
těch raných až po současné budete mít mož-
nost spatřit na výstavě, která se uskuteční
v historických prostorách barokního zámku
Slavkov – Austerlitz od 26. března do 15.
června. Svoji sbírku představí Bedřich a Pavel
Malečkovi ze Slavkova u Brna. red.

Rádi bychom pozvali všechny příznivce pe-
strobarevných kostek na výstavu, jenž je určena
nejenom pro děti, a která bude obsahovat bez-
mála 300 exponátů z populární stavebnice
Lego pod názvem „Svět kostiček“.

Návštěvníci se mohou těšit například
i na filmovou tvorbu z této stavebnice,
která představí témata The Simpsons, Back
of the Future, Harry Potter, Toy Story – Příběh
hraček, Ghostbusters – Lovci duchů a dále o ně-
kolik exponátů známých architektonických
skvostů z různých koutů ČR. Pro děti bude při-
praven plnohodnotně vybavený dětský koutek
s vláčkodráhou, ke stavění kostky Duplo i Clas-
sic – Basic. Pro nejmenší návštěvníky výstavy
bude v prostorách dětského koutku ke kreativní
tvorbě umístěn originální Lego hrací stolek.

Příprava výstavy je sice rozsáhlá a časově

Výstava Svět kostiček
náročná, ale nabídne návštěvníkům velmi zají-
mavou podívanou na část rozsáhlé sbírky továr-
ních setů (ze sortimentu společnosti LEGO za

posledních téměř 40 let její produkce),
vlastní „MOC“ tvorby člena českosloven-
ského fóra „kostky.org“, který se předsta-
vuje pod přezdívkou „Peesko“ a dále
exponáty vyzvaných dalších vystavovatelů.

Součástí akce bude pro návštěvníky výstavy
i několik překvapení.

Slavnostní otevření proběhne vernisáží ve
čtvrtek 26. března 2015 v 16 hodin v Histo-
rickém sále slavkovského zámku, kdy bude zá-
roveň zahájena nová turistická sezona na
zámku. Výstava bude přístupná souběžně s pro-
vozem zámku v galerii v přízemí do 17. května
2015. Zajisté je na co se těšit!

Hana Partyková, ZS-A

Ad Hoc Team na plesech
V letošním roce se kapela Ad Hoc Team do-

cela tužila a její členové mohli odehrát tři
plesy, a to Městský ples, ples v Šaraticích
a Rybářský věneček ve Slavkově. Na všechna
vystoupení se děvčata a chlapci svědomitě při-
pravili, a proto je velice potěšily příznivé re-
akce posluchačů a i samotných pořadatelů.
Tyto úspěchy nám dávají sílu a chuť pokračo-
vat v další činnosti, jejímž cílem je zlepšení
hudebního projevu a pochopitelně i spokoje-
nosti širší slavkovské veřejnosti. Chtěl bych
touto cestou poděkovat lidem, kteří nám byli
nápomocni v našem snažení, a to především
ředitelce ZUŠ Janě Jelínkové, Martinu Kříž-
kovi, Petru Zvonkovi a KRPŠ Šaratice. 

Budeme dál pracovat tak, aby naše produkce
zapadaly do kontextu doby a reagovaly na po-
žadavky regionální kultury.          

Antonín Vodička, učitel ZUŠ Fr. France, Slavkov

Z pohádky do pohádky
Zveme vás v sobotu 18. dubna od 15 hodin

do SC Bonaparte, kde Město Slavkov u Brna
pořádá zábavný pořad Z pohádky do pohádky
s Dádou a Hedvikou aneb Dětský pohádkový
rej. Můžete se těšit na pohádková stanoviště
s úkoly pro malé i velké děti, soutěže a hry
s odměnami a dětskou diskotéku. Vstupné 50
Kč, s maskou 30 Kč.

Ad Hoc Team • Foto: archiv

Soutěžící ve Vyškově • Foto: archiv školy

Soutěžící v Bučovicích • Foto: archiv školy

Cursum Perficio • Foto: archiv školy

S. Hamerníková a M. Hrubý • Foto: archiv školy
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Cheer cup Ústí 2015
V sobotu 7. února zavítal seriál soutěží CCU

(Czech Cheerleading Union) Česká cheer liga
2014/2015 do Ústí nad Labem do Sportcentra
Sluneta. Glitter Stars ze ZŠ Komenského spolu
s 20 týmy z celé republiky bojoval o další
cenné body do konečného žebříčku České
cheer ligy. České týmy mají tedy po soutěži
v Brně a Ústí ještě šanci v Plzni zabojovat
o další body, které jim umožní se zúčastnit ote-
vřeného MČR v Liberci. Tým Glitter Stars
Slavkov opět zabojoval a přivezl si z Čech na
Moravu 7 zlatých, 3 stříbrné a 2 bronzové me-
daile. A tak je o další krůček blíže nominaci na
závěrečnou vrcholnou soutěž v Liberci. Nej-
větším příjemným překvapením bylo 1. místo
Báry Hadincové v kategorii individual v nej-
mladší věkové kategorii. Mezi další soutěžící,
kteří skvěle reprezentovali Slavkov u Brna
patří: Tomáš Přichystal, Sabina Macharová,
Aneta Macharová, Daniela Martínková, De-
nisa Křetínská, Kristýna Mannerová, Gábina
Hrubá, Klára Čalkovská, Monika Cupalová,
Žaneta Čermáková, Veronika Kejdová, Kris-
týna Slaninová, Michaela Krejčířová, Michaela
Hudcová a Klára Jeřábková. Všem gratulu-
jeme. Renáta Macharová

Česká asociace cheerleaders připravila
v Praze historicky první ročník slavnostního
galavečera, setkání všech trenérů a cheerle-
aders, na kterém byli oceněni úspěšní spor-
tovci a osobnosti českého cheerleadingu. 

Stejně jako je obvyklé ve všech vrcholových
sportech vyhlašovat ty nejlepší sportovce, tre-
néry a osobnosti, kteří se významnou mírou
zasadili o rozvoj sportovního odvětví v dané
zemi, také český cheerleading volá po uznání
těch, kteří jdou příkladem ostatním. 

24. ledna se v Praze v klubu Na Lávce s vý-
hledem na Karlův most a Pražský hrad vyhla-
šovali vítězové jednotlivých kategorií
Sportovce roku 2014. Vítěznou originální tro-
fej za kategorii junior získala Sabina Macha-
rová z týmu Glitter Stars Slavkov.  

Cheerleaging – sportovec roku 
Sabina toto ocenění získala díky své vše-

strannosti, jak ve sportovním, tak i v tanečním
cheerleadingu. V roce 2014 získala tato umís-
tění:

- na otevřeném mistrovství Evropy v Paříži
v kategorii Individual 1. místo a v kategorii
Group Stunt 2. místo

- sedm titulů mistryně ČR (v kategorii Indi-
vidual, Double Freestyle, Hip Hop, Team
PomFreestyle, Group All Girl, Team All Girl,
Team Coed)

- šest nominací na ME v Bonnu
- a další vítězství v Liberec Cheer Cupu,

Cheer Cupu v Brně a NJ Cheer Open.
Sabince celý tým upřímně gratuluje a přeje

mnoho dalších úspěchů v roce 2015.
Glitter Stars Slavkov

objevovat, bavit se a učit se hrou. Stiskem jedi-
ného tlačítka lze například rozpoutat tornádo, ve
zvukové kabině poslouchat intenzitu různých
zvuků – od šumění listí po start tryskového le-
tadla. V sekci věnované první pomoci si mnozí
zkoušeli masáž srdce či transport raněného, jiní
ovládali Archimédův šroub – jeden z nejstarších
způsobů čerpání vody, další zkoumali, kolik CO2

vypustí auto do vzduchu za 40 či 100 km. Sta-
čilo jen otočit klíčkem v zapalování a sledovat,
jak se plní balon nad výfukem. Mnoho zábavy
přineslo též házení míčem v místnosti, která se
otáčí nebo představení plné ohnivých pokusů
v „divadle vědy“.

Den strávený v Brně byl dlouhý a náročný,
ale poskytl žákům plno informací, zábavy a po-
učení. PhDr. Hana Sokoltová

Začátkem měsíce února se naši žáci 8. roč-
níku zúčastnili dvou zajímavých akcí, které
zcela jistě obohatily běžnou školní výuku. První
z nich byla prezentace středního odborného
školství v atraktivním prostředí obchodního
centra Olympia v Brně. 30 vystavovatelů –
středních škol z Jihomoravského kraje – po-
skytlo žákům informace o aktuální nabídce stu-
dijních a učebních oborů, předvedlo úspěchy či
výrobky svých studentů a umožnilo žákům ZŠ
něco si vyzkoušet na vlastní kůži: dívky zdobily
perníčky a obdivovaly dekorace z vyřezávaného
ovoce, chlapci zase sledovali práci s roboty či
autotrenažér. S velkým nasazením se někteří po-

Odborné školy v OC Olympia a VIDA!
koušeli ovládnout hrnčířský kruh, jiní si nechali
od děvčat ze zdravotní školy změřit krevní tlak.
Součástí akce byl doprovodný program zajišťo-
vaný jednotlivými středními školami. Naše žáky
nejvíce zaujaly originální pokusy studentů
z chemické průmyslovky.

Druhou akcí byla návštěva nového zábavného
vědeckého centra VIDA! v areálu brněnského
výstaviště. V expozici se nachází přes 150 inte-
raktivních exponátů, jejichž prostřednictvím se
žáci mohou seznámit se základními principy pří-
rodních jevů jako je povodeň, zemětřesení,
vznik mořských vln či Bermudský trojúhelník.
Všechny exponáty si lze osobně vyzkoušet a tak

Již po čtvrté se mohli naši šesťáci přenést do
doby ledové k pravěkým lovcům sobů a koní
a prožít dobrodružný týden na Rychtě v Krá-
sensku. Úžasné počasí, které panovalo první
únorový týden, jakoby ani nepatřilo k této
zimě. Sluníčko, mráz a sníh, co víc jsme si
mohli přát. A kupodivu i chřipka se vyhnula,
takže nic nebránilo  naučit se střílet z luku, sto-
povat zvěř, určovat stromy podle pupenů, v ne-

Doba ledová se neomrzí
vlídných zimních mrazech a větrech si sám
ulovit potravu (špekáček) a pak si ji připravit
na vlastnoručně rozdělaném ohni uprostřed
přírody. Toto se ve škole naučit nedá. A prožít
pět dní jen s kamarády a spolužáky ze třídy,
snažit se plnit úkoly co nejlépe, aby tlupa pře-
žila, to je zážitek, na který většina našich še-
sťáků nezapomene. Takže za rok zase v Době
ledové. MiL

„Než užiješ alkohol,
užij svůj mozek“

To bylo motto besedy, kterou jsme 2. února
pořádali v rámci preventivních aktivit pro 7.
ročník. Žáci s lektorem občanského sdružení
SANANIM odhalovali výhody a nevýhody
užívání alkoholu, tipovali, jak tato legální
droga působí na lidský organismus, seznámili
se s nebezpečím závislosti. Nejvíce je zaujala
informace o vzájemném působení energetic-
kých nápojů a alkoholu. Stimulující nápoje na-
budí organismus, ten je proto schopen přijmout
větší množství alkoholu, což zpravidla vede až
k bezvědomí. Beseda byla zakončena krátkým
testem, v němž byla shrnuta základní pravidla
bezpečného chování v rizikových situacích.

Pro 8. ročník máme zajištěn program „Skle-
nička na zdraví?“, který naváže na loňskou
preventivní aktivitu a rozvíjí kompetence žáků
v této rizikové oblasti. HaF

Doba ledová • Foto: archiv školy
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Navázaná spolupráce s Městskou policií ve
Slavkově u Brna a Základní školou Tyršova
velmi zdárně pokračuje. Už třetím školním
rokem probíhají v rámci výuky tělesné vý-
chovy pravidelné lekce sebeobrany pro dívky
devátých ročníků. Za první pololetí školního
roku děvčata již zvládla vyprošťování z růz-
ných úchopů, obranu proti útočníkovi

Lekce sebeobrany s městskou policií pokračují
s nožem nebo zbraní. V jednotlivých lekcích
vedených panem velitelem Petrem Smejsíkem
si děvčata vždy projdou náročnější rozcvič-
kou, zopakují naučené dovednosti a samo-
zřejmě se naučí dalším chvatům. Schopnost
sebeobrany v dnešní době je určitě do života
dívek důležitým přínosem.

Mgr. Hana Charvátová

Okresní kolo DO
V úterý 20. ledna se ve Vyškově konalo

okresní kolo Dějepisné olympiády. Letošní za-
dání znělo „Od Sáma k Trojspolku v souvislos-
tech“. Otázky, na které soutěžící odpovídali, se
týkaly zlomových událostí v našich dějinách
provázených boji a válkami. Naši školu repre-
zentoval Vilém Rozsypal z 9.A, který nejlépe
uspěl ve školním kole. Také v okresní soutěži
zúročil svou pečlivou přípravu a prokázal své
výborné dějepisné znalosti. Mezi dvacítkou
soutěžících z celého okresu vybojoval krásné
5. místo. zšt

Úspěch v matematické
olympiádě

21. ledna se konalo okresní kolo Matema-
tické olympiády žáků devátých ročníků zá-
kladních škol. Soutěžilo 17 žáků z osmi škol.
Příklady byly dost obtížné, zkrátka pro talenty.

Naši školu reprezentovala Hana Kučerová
z 9.A, která obsadila vynikající třetí příčku.
Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za účast
a reprezentaci školy. zšt

V úterý 3. února navštívili žáci osmého roč-
níku nově otevřený vědecký park VIDA na br-
něnském výstavišti. Cílem atraktivní expozice
je vzbudit v návštěvnících zvědavost a touhu
dozvědět se víc o světě kolem nás.

Pro naše žáky připravili vidátoři, tedy lektoři
parku, výukový program Mladý detektiv a zá-
bavnou ohňovou podívanou. Největší úspěch
ovšem sklidilo sto padesát jedna interaktivních

Učení, které baví
exponátů, které i ty největší skeptiky rychle
přesvědčily, že učení může bavit. No řekněte,
kde si vyzkoušíte natáčení předpovědi počasí
nebo jízdu na kole po laně? Kde smíte rozpou-
tat tornádo či spustit povodňovou vlnu? Kde si
odstartujete svou vlastní vodíkovou raketu
a kde ozkoušíte Archimédův šroub?

VIDA centrum Brno nás prostě nadchlo.
šn

V sobotu 7. února se konal již 22. ples ZŠ
Tyršova. Po problémech s termínem a s tím
spojeným zajištěním kapely se vše podařilo
vyřešit zásluhou vedoucího kulturního centra
Martina Křížky. Slavnostně ples otevřelo vy-
stoupení tanečního páru Yana Grihschenko
a Radek Mucha (momentálně v první pade-
sátce světového žebříčku latinskoamerických
tanců). Poté se již plesová zábava rozjela
naplno. K tanci i poslechu hrála skupina Bu-
blifunk a taneční parket se brzy zaplnil do po-

22. školní ples naší školy
sledního místečka. Návštěvníky plesu potěšila
jistě i bohatá tombola, v níž kromě mnoha
drobnějších nechyběla ani řada velmi hodnot-
ných cen. Šťastní výherci si tak mohli domů
odnést např. televizi, notebook, ipad, multi-
funkční tiskárnu nebo třeba sadu kvalitního
vína. Avšak ani ti, kteří tentokrát neměli šťa-
stnou ruku a nic nevyhráli, jistě nelitovali, že
na ples přišli. K dobré náladě přispěla i dvě
krásná vystoupení tanečního oboru ZUŠ pod
vedením paní učitelky Krahulové. zšt

Zdravý životní styl
Zajímavou besedu pro děvčata devátých roč-

níků v rámci výuky tělesné výchovy si připra-
vila paní Alena Slezáková. Seznámila dívky
s hlavními zásadami zdravého stravování. Zdů-
raznila význam správných stravovacích ná-
vyků pro správný vývoj dospívajícího
organismu. Upozornila na nutnost dodržování
pravidelných denních dávek příjmu potravin
s ohledem na přísun energie. Pozornost věno-
vala především dostatečnému příjmu proteinů
během dne a dodržování pitného režimu. Na
závěr paní Slezáková odpovídala děvčatům na
jejich dotazy. Beseda byla pro danou věkovou
skupinu dívek velmi přínosná.

Mgr. Hana Charvátová

Velký úspěch
v okresním kole OČJ

Ve čtvrtek 5. února proběhlo ve Vyškově
okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši
školu zde reprezentovaly nejúspěšnější řeši-
telky školního kola Hana Kučerová z 9.A
a Anežka Šujanová z 9.B. Obě dívky proká-
zaly, že jejich vítězství ve školním kole nebylo
náhodné a že jejich znalosti v českém jazyce
jsou opravdu na vysoké úrovni, a to i v porov-
nání s ostatními žáky ze základních škol a os-
miletých gymnázií v našem okrese. Anežka
skončila na krásném 4. místě, a Hanka do-
konce obsadila příčku nejvyšší a stala se abso-
lutní vítězkou okresní soutěže. Oběma dívkám
upřímně blahopřejeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci školy. Hance budeme držet pěsti
i v krajském kole. zšt

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz

Lekce sebeobrany • Foto: archiv školy

Osmáci před VIDA centrem • Foto: archiv školy



REZIDENCE 
AUSTERLITZ

PRODEJ BYTŮ 
A RODINNÝCH 
DOMŮ
SLAVKOV U BRNA UL. ZELNICE III

POKRAČUJE

www.RezidenceAusterlitz.cz

Rezervujte si byt nebo RD

Tel.: 544 509 431, 725 688 312, 
E-mail: info@rezidenceausterlitz.cz

3. MÍSTO STAVBA JMK

STAVÍME PRO VÁS

18 nových domů

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

• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• profily ocelové uzavřené,

 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,

 pozinkované
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů

pálením,  řezáním pilou

Milan Májek a syn

HUTNÍ MATERIÁL
areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975

775 697 788
milanmajek@volny.cz

Prodejní doba:
po, st       7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.

www.slavkov-hutnimaterial.cz

JIŽ 12 LET S VÁMI

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

Poradenská kancelář
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

Kosmetika 

Možnost 
vyzkoušení

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

Tiskněte u nás!
DTP

grafika

reklamní letáky

knihy a časopisy

brožury

katalogy

zpravodaje

kalendáře

ročenky

plachty

cedule

tiskopisy



ELI OPTIK
Palackého náměstí 87
Slavkov u Brna
tel.: 777 665 488

Nerozlučná 
dvojka
Získejte dva páry 
multifokálních brýlových skel 
Varilux® za cenu jednoho.

JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI     

Akce se vztahuje na čočky Varilux v období 
od 1. 3. do 30. 6. 2015.

Více informací získáte zde v optice:
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Rozměr Cena
38x14 mm 395 Kč
47x18 mm 470 Kč
59x23 mm 540 Kč
(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

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

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

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

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

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 20. března do 16 hod.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Zámecká restaurace Austerlitz
ve Slavkově u Brna přijme

KUCHAŘE
více informací přímo v restauraci 
e-mail: info@restauracezamek.cz

tel: 608 710 597, 606 637 666



Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.www.rumpova.cz
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna www.iss-slavkov.eu
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, kulhankova@iss-slavkov.eu

Ahol Cup Ostrava 2015
Dne 4. 2. 2015 jsme se zúčastnili soutěží

Dilmah – Czech Teatenders – Ahol Cup 2015
a Mistr kávy – Ahol Cup 2015 v Ostravě.
V soutěži Teatenders nás reprezentovaly L.
Šťastná a V. Zapletalová. Medaile jsme sice ne-
přivezly, ale byla to  první účast v historii naší
školy na takových soutěžích. V soutěži Mistr
kávy naši školu zastupovala E. Krejčí a i ta
předvedla úžasný výsledek a přes všechny
problémy proběhlo vše v klidu a s úsměvem.
Na závěr říkám, že takhle úžasnou atmosféru,
kdy se každý se všemi přátelí a všichni si po-
máhají, by si každý soutěžící mohl jenom
 vysnít. Poděkování patří Mgr. Martině Kocma-
nové a Ing. Bc. Lence Svobodové za to, že nás
dobře připravily na soutěž a že nám držely
palce ze všech nejvíce. L. Štastná, žákyně ISŠ

Dne 19.–21. ledna proběhl na naší škole ba-
ristický kurz. Na začátku nás tam přišel velký
počet žáků s nulovými vědomostmi o kávě a za
tři dny jsme odcházeli jako „profíci“, kteří vě-
děli, jak by správně mělo chutnat espresso, jak
správně ušlehat pěnu do cappuccina a jak se
správně praží káva. První den jsme všichni pos-
louchali povídání Michala Křižky o jeho cestě
po Etiopii a poté jsme ochutnali kávy ze všech
konců světa. Dokázali jsme rozeznat, která

Chceš být dobrým baristou?
zrnka jsou špatná a která správná. Druhý den
byla soutěž o nejlepší kávu s nejlepší prezen-
tací a přípravou, ale pro nás byli všichni vítě-
zové. Poslední den jsme kávu pražili a poté
ochutnávali čaje bílé, černé až po zelené. Celý
tento kurz jsme si všichni užili a odcházeli z
něj spokojeni a s vědomostmi, které budeme
předávat zase dále. Děkujeme paní Marii No-
voměstské, která nám zorganizovala tento kurz
přímo u nás na škole. L. Štastná, žákyně ISŠ

cupcase zapíchla párátko. Dále mi řekl, že ta-
kovou zásadní chybu dělá hodně lidí. Potěšilo
mě, když mi řekl, že se na mě těší příští rok
a doufá, že mi to vyjde. Atmosféra byla
opravdu úžasná, když jsem viděla, že se plno
studentů nebojí projevit své emoce a že dorty
dělají srdcem, tak to bylo něco úžasného. Ve-
lice jsem si to užila a klidně bych si to zopako-
vala znovu. Jsem rozhodnutá, že příští rok se
tam přihlásím znovu a zkusím štěstí ještě jed-
nou, třeba mi to už tentokrát vyjde. Důležité
však není vyhrát, ale zúčastnit se. A já jsem za
účast v takové soutěži moc ráda. Dostalo se mi
novým zážitkům a seznámila jsem se s novými
lidmi. Za účasti v soutěži děkuji zástupcům ho-
telu Slavia a ISŠ Slavkov u Brna.

L. Tesařová, ISŠ Slavkov u Brna

Dne 17. ledna probíhala soutěž Svatební dort
roku 2015 v Kongres hotelu Praha. V rámci
mého odborného výcviku v hotelu Slavia jsem
mohla poznat i práci cukrářky a zástupci tohoto
pracoviště si mne vybrali a přihlásili do této
skvělé soutěže, byť studuji obor kuchař-číšník.
Byla jsem nadšená a vyrazila jsem do Prahy. 

Ráno jsme mohli instalovat dort. Pořadatelé
soutěže poté přiřadili k dortu číslo exponátu,
jméno s příjmením, kategorii a název dortu. V 8
hodin museli všichni soutěžící místnost opustit
a nastalo dlouhé čekání na hodnocení přísné,
ale velice spravedlivé poroty. Při dvouhodino-
vém čekání na mě nervozita padala čím dál tím
víc. V 10 hodin se místnost otevřela i pro ve-
řejnost. V místnosti bylo asi 500 návštěvníků.
V 11 hodin došlo k vyhlášení kategorie Junior-

Juniorský zásnubní dort
ský zásnubní dort. V této kategorii soutěží
mladí junioři-cukráři. Porotce, tedy i šéfcukrář
Lukáš Skála říkal, že konkurence byla veliká.
Poté ale řekl, že i když to dělá nerad, musí di-
skvalifikovat jeden dort, který měl na sobě ne-
jedlý exponát, a to byl zlatý prsten. Hned jsem
věděla, že mluví o mém dortu. Říkal, že je to
veliká škoda, jelikož se můj dort dostal do
první trojky, ale kvůli téhle chybě mě museli
diskvalifikovat. Bohužel jsem v přípravě za-
pomněla s předstihem vytvořit marcipánový
prsten, který patřičně neztuhl, a tak jsem po-
užila pravý prsten.

Po vyhlášení mé kategorie jsem zašla za
panem Skálou a bavila jsem se s ním o mém
dortu a on mi řekl, že minulý rok na soutěži
museli diskvalifikovat jednu paní za to, že do

Tři předsedové vlád České republiky, Sloven-
ska a Rakouska zavítali 29. ledna do Slavkova
u Brna. Nejprve u Mohyly míru Bohuslav So-
botka, Robert Fico Werner Faymann uctili pa-
mátku padlých vojáků a poté na slavkovském
zámku debatovali o společných tématech. 

Obsluhovali jsme předsedy vlád
Byla to právě naše škola, kterou si pan premiér

vybral, aby na akci připravila občerstvení. Už
jednou totiž naši školu navštívil a vyjádřil spo-
kojenost se službami, které poskytujeme. Pří-
prava občerstvení na toto významné mezinárodní
jednání byla proto svěřena našim žákům a učite-
lům, kteří také přítomné zástupce tří zemí obslu-
hovali. Ohlasy, které se k nám dostávají, svědčí
o tom, že se svého úkolu zhostili profesionálně
a s noblesou. Získaná zkušenost navíc umožnila
našim žákům další profesní růst ve svém oboru.

Jménem svým a jménem vedení školy sr-
dečně děkuji všem zaměstnancům a žákům
školy, kteří se na zdařilém průběhu podíleli.

Kulhánková Vlad., ISŠ

Končíš základku? Kam
dál, aby to stálo za to?

Pod tímto názvem probíhala v OC Olympia
Brno ve dnech 4.–7. února prezentace 30 střed-
ních odborných škol z Jihomoravského kraje.
ISŠ Slavkov u Brna nabízela návštěvníkům ob-
chodního centra a žákům ZŠ, kteří tuto netra-
diční akci se svými učiteli navštívili, možnost
vyzkoušet si některá řemesla, jejichž studium
naše škola nabízí netradiční formou v interak-
tivních dílničkách. Připraveno bylo pracoviště
truhlářů s ukázkou práce na dekupírce a mož-
ností dohotovení drobných výrobků, např. tu-
lipánů nebo dřevěných figurek. Žáci oboru
kuchař – číšník a hotelnictví předváděli doved-
nosti získané na odborných kurzech zdobení
perníčků a dekorativního vyřezávání ovoce
a zeleniny. Pro milovníky adrenalinu a rych-
lých kol byl k dispozici autotrenažer se sou-
těží jízdy na čas v rallye závodu. V rámci
doprovodného programu se naše škola prezen-
tovala i na hlavním pódiu komentovanou ukáz-
kou zakládání slavnostní tabule pro dva hosty
k příležitosti svátku sv. Valentýna. Pokud jste
se v tyto dny vydali na nákupy do OC Olympia
nebo přímo s cílem vybrat si tu pravou střední
školu pro budoucí studium, věříme, že jsme
Vás našimi aktivitami přesvědčili o tom, že
škola není nuda. Ing. D. Hortová, ISŠ

Účastníci baristického kurzu • Foto: archiv školy

Obsluhovali jsme předsedy vlád • Foto: J. Sláma
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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.

Nabízím
prostory k podnikání

67 m2 v přízemí
u náměstí ve Slavkově u Brna.

Vhodné k provozování prodejny, kanceláře,
služby, vzorkovna…

Tel. 737 867 922

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Vzpomínka

Dne 20. února 2015 by se dožil 75 let pan

JIŘÍ KŐHLER

Stále vzpomínají manželka Marie, synové Jiří a Petr s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka

Dne 16. února 2015 uplynulo 1. výročí, kdy se s námi rozloučila
naše drahá manželka, maminka, sestra a kamarádka, paní

JANA LAŠTŮVKOVÁ

Za celou rodinu, známé a kamarády
manžel a synové Michal a Aleš.

Vzpomínka

Vzpomínky na Tebe v srdcích si zachovají,
kdo rádi Tě měli, tak jako my, stále vzpomínají.

Dne 25. února 2015 jsme vzpomněli 7. výročí úmrtí paní  

ILONKY PANÁČKOVÉ
S láskou vzpomínají kamarádky.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 22. února 2015 by se dožila 90 let naše maminka, babička,
prababička a sestra, paní  

JARMILA VLACHOVÁ
Za tichou vzpomínku děkuje

dcera Jarmila a rodinou, syn Jaroslav a bratr Jan.

Vzpomínka
Jedno srdce na světě jsme měli, jež dovedlo nás milovat.

Kdybychom láskou vzbudit je chtěli, neozve se už vícekrát. Utichlo, zmlklo, šlo už spát.
Dne 11. února 2015 uplynulo sedm smutných let od smrti
naší tolik milované maminky, babičky a prababičky, paní

JANY ZEZULOVÉ
z Mouchnic

Dne 23. února 2015 by se dožila 70 let.
S láskou a vděčností denně vzpomínáme. Těm, co vzpomenou s námi, děkujeme.

Syn Martin a Marta s rodinou, dcery Gabriela, Jana s rodinou,
vnoučátka a pravnoučátka.

Blahopřání

Dne 9. února 2015 oslavil 85. narozeniny
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

LUBOMÍR MAZAL

Mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví
přejí manželka Jarmila, dcera Olga a vnuk David.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 15. února 2015 by oslavila 100. narozeniny naše maminka,
babička a prababička, paní  

ANNA OSTROVSKÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Rodina Ostrovská.

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

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

www.akr-stehovani.cz

Nabízím kompletní vedení 

DAŇOVÉ EVIDENCE
a PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ

včetně mzdové agendy
fyzickým i právnickým osobám.

Jedná se o rychlé a kvalitní služby
za příznivou cenu. Veškeré mzdové
 doklady a daňová přiznání lze podat

též v elektronické podobě.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle: 

723 207 075
MAGDALENA HLADKÁ
www.ucetnictvi-hladka.cz

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Zabijačkové hody
V sobotu 21. března od 9 do 17 hodin se po-

řádají Zabíjačkové hody v Zámecké vinárně
U Edy. Připraveny jsou jelítka, jitrničky, tla-
čenka a jiné hotové výrobky. Jste srdečně
zváni. V.A.
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Opustili nás
Bedřiška Dobrá (1936) 24. 1.
Marie Dobešová (1929) 16. 2.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Vzpomínka
Dne 24. března 2015 uplyne 100 let od narození paní

MARIE ŠLAPALOVÉ
a dne 29. dubna tomu bude již 40 let od chvíle,

kdy nás navždy opustila.
Za tichou vzpomínku všem, kdo ji znali, jménem celé rodiny

děkuje syn Antonín.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 10. března 2015 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil pan

VLADIMÍR TESAŘÍK

S láskou vzpomínají syn a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Odešla, jak si osud přál, ale v našich srdcích žije dál.

Dne 25. února 2015 uplynulo 17 let od úmrtí naší drahé maminky,
 babičky a prababičky, paní

ANNY HLOŽKOVÉ
ze Slavkova u Brna

S láskou a vděčností stále vzpomínají dcery Anna, Libuše
a syn Rudolf s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě miloval, nezapomene.

Dne 15. března 2015 vzpomínáme 20. výročí, kdy nás opustil pan

JIŘÍ VYKOUPIL

Vzpomínájí manželka Mirka a synové Jiří a Petr s manželkou Veronikou.

INZERCE
NABÍZÍM individuální výuku angličtiny pro
začátečníky i pokročilé, dlouholetá praxe
učitelky AJ. Tel. 606 108 136.

NEPLAŤTE drahým firmám a zkuste to s ma-
lířem a natěračem Vránou levněji. Malba míst-
ností již od 17 Kč/m2. Nátěr celých dveří od
300 Kč. Provádíme natěry fasád, oken, ra -
diátorů a jiných konstrukcí, na přání i úklid.
Vše se zárukou. Z. Vrána, 775 652 906.

HLEDÁM ke koupi dům ve Slavkově nebo
v okolí do 10 km. Tel.: 721 387 897

KOUPÍM byt 3+1 ve Slavkově. Balkon vý-
hodou Tel.: 604 560 454

KOUPÍM RD se zahrádkou – Velešovice,
Křenovice, Holubice, Blažovice apod. Tel.:
737 529 680.

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

PRODÁM rodinný domek 2+1 ve Vážanech
nad Litavou včetně vybavení. Klidné místo,
nízké náklady na bydlení. Volný ihned. Pro-
hlídky dle dohody. Tel. 724 025 983.

HLEDÁM k dlouhodobému pronájmu RD
s dvorem nebo zahradou ve Slavkově u Brna
a nejbl. okolí. Tel: 736 258 824.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav. Tel.
604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.

KOUPÍM zahradu ve Slavkově pod Urbán-
kem. Tel.: 724 767 193.

PRODÁM byt 2+kk ve Slavkově 2. podlaží
v OV. Bez RK. Tel. 603 559 420.

PRODÁM 8 ks trámů, rozm. 10x20x400 cm.
Tel. 604 994 476.

Poděkování
Děkuji za vzorné léčení mého pejska Honzy

panu MVDr. Petru Májkovi. Jan Lauč

Jarní výstava
V neděli 15. března se koná od 13 do 17 v Zá-

mecké vinárně U Edy akce Jarní výstava ruko-
dělných prací. K vidění budou proutěné košíky,
perníčky, dekorace na vyzdobení bytu, kera-
mika, 3D šperky a mnoho dalšího. Přijďte mezi
nás, ať už jako návštěvníci nebo prodejci. Ob-
čerstvení zajištěno, těšíme se na vaši návštěvu.

Holky tvořilky – Vendulka, Růženka, Lenka, Vanda

Dům plný pohádek je název letošních Slav-
kovských divadelních dnů, které proběhnou
v termínu od 23. do 26. dubna v budově SC
Bonaparte. 

A nyní ochutnávka festivalového pro-
gramu – tak na příklad D.A.V.A Rousínov při-
veze ukázat našim nejmenším divákům
Sedmihlavou saň. Ochotníci z Mouřínova
nám zase ukáží jak mají vypadat správné Ča-
rodějné námluvy. Z Hodonína přes hory
a doly přiletí Ježibaby z Babína a z Kromě-
říže k nám poprvé připutuje Divadelní soubor
s pohádkou O Honzovi a Hloupé víle Roz-
árce. Spolek divadla Antonína Vorla ze sou-
sedních Křenovic připravuje pro nejmenší
školáky pohádku Kaprál ve městě lhářů. 

Samozřejmě, že letos nevynecháme slav-
kovský divadelní a dramatický kroužek ZŠ Ko-
menského, představí se s pohádkou
O Růžence a pohádkovou hrou Tajemství

Kdo a s čím přijede na festival? 
roku 1805. A jaký by to byl pohádkový festi-
val, kdyby na něm chyběli čerti. Ti si dali na
festivalu dostaveníčko v premiéře pohádky
Čertův mlýn, se kterou vás přijde obveselit
místní staronový Divadelní spolek, neboli bý-
valé Farní divadlo Simsala Bim.

V březnovém čísle Zpravodaje už přineseme
kompletní festivalový program včetně termínů
jednotlivých představení.

Pro letošní festival chystáme ještě malý
bonus, bude jím workshop pro děti, ve kterém
si budou moci děti s rodiči prohlédnout jeviště,
zákulisí,  nechat si v maskérně namalovat ob-
ličejík a pak vzhůru na prkna, která znamenají
svět, protože všichni odvážlivci si budou moci
na jevišti vyzkoušet hrát, zarecitovat básničku,
zatančit, či zazpívat. 

Věříme, že si ve festivalové nabídce vybe-
rete to své nebo svá představení, na která vás
už nyní srdečně zvou pořadatelé festivalu. ln

Zveme vás na Zámecký košt pálenek s degus-
tací soutěžních vzorků, který se koná v sobotu
18. dubna od 10 hodin v zámeckém parku ve
Slavkově u příležitosti prodejní zahradnické vý-
stavy.

Vzorky pálenky se přijímají od 10. února do
6. dubna 2015 v informačním centru na Zámku
(po–pá 9–16 hod.) a v Zámecké restauraci Aus-
terlitz (út–ne 11–20 hod.). Množství jednoho

Zámecký košt pálenek
soutěžního vzorku je 0,5 l. Soutěží se v kate-
goriích: slivovice, meruňkovice, ostatní ovoce
a likéry.

Vyhodnocení proběhne v 15 hodin. Vítězové
jednotlivých kategorií obdrží hodnotné ceny.
Absolutní vítěz vyhrává tablet.

Informace a pravidla degustace najdete na:
www.zameckarestauraceslavkov.cz, tel. 608
710 597, e-mail: info@restauracezamek.cz.
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STO DESET LET  H ISTORIE  ODBORNÉHO ŠKOLSTVÍ  VE  SLAVKOVĚ U BRNA

Od pokračovací školy po odborné učiliště Destily

balová, ale také  pánové Rudolf Florian, Karel
Hrozek, Jan Hrubý, František Jirka, Josef
Majer, Alois Staněk a Ladislav Vykoupil. 

Školními lavicemi prošlo od roku 1909 až
do roku 1939 na 2400 absolventů. Jde o pouhý
odhad, protože migrace žactva byla poměrně
značná. Přesto celkový počet vzdělávaných
žáků byl více než úctyhodný. Obdiv patří
nejen vyučujícím, ale zejména všem učedni-
cím a učedníkům. Ti při své každodenní práci
na dílně či v obchodě museli navíc dvakrát
týdně navštěvovat školu. Nedělní vyučování
bylo stále obvyklou praxí a soustavná příprava
na vyučovací hodiny se od žáků očekávala.

Na podzim 1939 se odborná škola živnos-
tenská pokračovací konečně nastěhovala do
místností v obecním domě č. 3. Pronájem
vlastních školních prostor přidal správci
školy odpovědnost za svěřený městský maje-
tek, ale také zvýraznil význam jeho funkce.
Nyní odpovídal za školní prostory, plně do-
hlížel na výuku u všech oborů a spravoval
všechny třídy. V září 1939 byl ředitelem živ-
nostenské pokračovací školy jmenován
Ing. Robert  Friess.

Po záboru pohraničních oblastí a po vynu-
ceném vytvoření Protektorátu Čechy a Mo-
rava se od září 1940 ve všech ročnících
u všech oborů povinně učila němčina. Ostatní
zvyklosti v přípravě učňů se škola snaží na-
dále udržet, včetně skladby řemeslných
oborů. Válečná doba svoji nesvobodou a úti-
skem citelně poznamenala chod školy. Mimo
jiné bylo nařízeno, že veškerá písemná školní
agenda musí být vedena dvojjazyčně, ně-
mecky a česky. Protektorátní správa ukládala
stále nová a přísná nařízení i nesčetné vý-
hružné apely. Tím razantně a neblaze zasaho-
vala do průběhu vyučovacích hodin. V roce
1943 byla škola direktivně přejmenována na
Berufsschule in Austerlitz, či v české verzi
„Učňovská škola ve Slavkově u Brna“. 

Vyučování ve druhém pololetí školního
roku 1944–1945 bylo na slavkovských ško-
lách stále více narušováno zvýšenou aktivitou
německých vojenských sil. Od jihovýchodu
se na jižní Moravu přibližovaly jednotky 2.
ukrajinského frontu v rámci Bratislavsko-br-
něnské operace. Začátkem dubna se učit pře-
stalo úplně. Ve čtvrtek 26. dubna vojáci 49.
střeleckého sboru po celodenních bojích vy-
pudili německé oddíly z města. S pravidelným
vyučováním se opět začalo až v září 1945.

Podle archivních materiálů, kronik a svědectví
pamětníků napsal: PaedDr. Karel Häring,

prosinec 2014, Slavkov u Brna

Po Velké válce, za které museli všichni
denně snášet mnohé existenční útrapy, chodili
nyní místní učedníci a učednice do své české
živnostenské pokračovací školy ve Slavkově.
Dlouholetý správce školy Petr Tichavský ode-
šel v září 1919 do penze a řízením školy byl
pověřen Albín Netoušek. 

Rozvíjející Československou republiku (od
října 1918) formovala obrozená pospolitost,
která částečně přebírala císařské zákonné
normy. Do klíčových zákonů se postupně
vkládaly principy nové občanské a sociální
spravedlnosti. Celý systém pro vzdělávání
učňů měl své kořeny v zákoně vyhlášeném
roku 1897 a v jeho novele z roku 1907. A tak
ještě v létě 1930 bychom mohli najít v odbor-
ném věstníku oznámení: „Všichni učedníci
a učednice jsou podle § 99 b zákona živnos-
tenského ze dne 23. února 1897, povinni do
školy pokračovací choditi“ (sic!). Vstřícným
výnosem ministerstva školství a osvěty z roku
1926 byli nemajetní učni a učnice zproštěni
zápisného poplatku. Oznámení školního vý-
boru společenstva také nabádalo P. T. živnost-
níky, aby učedníky řádně k zápisu uvolnili.
K vyučení vedl osvědčený systém bez potřeby
jej i za nových poměrů měnit. Učňovský do-
rost měl stále předepsanou povinnost navště-
vovat a ukončit pokračovací školu. Bez
propouštěcího vysvědčení ze živnostenské
školy pokračovací nikdo nemohl předstoupit
před zkušební komisi a získat výuční list.

S rozvojem samostatné republiky došlo ke
zvýšenému zájmu mládeže o výuku na ško-
lách pokračovacích a vyučení se řemeslu. Lo-
gicky došlo k nárůstu počtu žáků i tříd. Větší
počet žáků jedné profese zákonitě vedl k dě-
lení výuky podle řemesel. Během pěti škol-
ních let 1924 až 1929 byla postupně vyčleněna
samostatná oddělení pro řemesla kovodělná
a oděvní, obor kupecký i povolání holičské
a vlásenkářské. Všechna další řemesla se stále
učila ve společné skupině a ta byla označo-
vaná jako třída všeobecná. Pospolu se zde pří-
kladně učili zedníci, elektrotechnici, stolaři,
cukráři, ojediněle i zubní technik a další regis-
trovaná řemesla. 

Ve školním roce 1930 až 1931 měla škola
celkem 13 tříd. Žáci chodili na vyučování do
učeben měšťanské školy dívčí a měšťanské
školy chlapecké. Výuku měli učedníci a učed-
nice dvakrát v týdnu, v jeden den čtyři vyučo-
vací hodiny. 

Chybějící vlastní budova pro školu s učeb-

nami i kabinety a neustále se opakující zápisy
od inspekčních orgánů o nevyhovujících pod-
mínkách pro vyučování, vedly radní k úvaze,
že ve Slavkově u Brna postaví nový školní
areál pro výuku nových řemeslníků. Bohužel,
pěkná a moderní studie „Vlastní budovy od-
borných učňovských škol“ vyprojektovaná
v roce 1937 se nerealizovala a leží pečlivě
uschována v archivu. Areál školy i dílen měl
být postaven v plánované zástavbě obytnými
domy na stavební linii Napoleonovy třídy
v dnešní ulici Československé armády. 

Politicky napjatá situace v Evropě roku
1938 neumožnila výstavbu areálu učňovské
školy, ale navíc se muselo úporně bojovat jen
za pouhé zachování školy pokračovací ve
městě. Bylo tehdy nespornou zásluhou řídí-
cího školy a předsedy »Výboru živnosten-
ských škol pokračovacích« Františka Bílka, že
se na ministerstvo školství poslal kategorický
protest proti zamýšlenému zrušení tolik po-
třebné řemeslné školy pokračovací ve Slav-
kově u Brna.

Ministerstvo školství svým rozhodnutím na-
konec další pokračování výuky na škole povo-
lilo, ale s podmínkou, že se město postará
o přidělení školních prostor a zabezpečí fi-
nanční zajištění. Roku 1939 dostala po adap-
taci prvního patra obecního domu číslo
popisné 3 do nájmu Živnostenská škola pokra-
čovací odpovídající místnosti pro učebny
i vhodné zázemí.

Konsolidovaná ekonomická situace v re-
publice přinesla zvyšující se poptávku po vy-
učené pracovní síle. Podnikatelé, řemeslníci
a obchodníci přijímali ve větší míře chlapce
i děvčata do učení. Místa v lavicích tříd se utě-
šeně zaplňovala. 

Členěním tříd podle řemesel znamenalo, že
se do výuky stále více zařazovaly předměty
s odborným učivem. Rovněž správci oddělení
se určovali podle jejich vztahu k řemeslu. Na-
příklad v září 1930 kovořemesla řídil Josef
Brauner, oděvní obory Jan Vincent a třídy vše-
obecné, kupecké a holičské Alois Šust. Ob-
dobně přidělované správcovství podle oborů,
bylo uplatňováno po celé období 1926–1939.
Látku všeobecných předmětů nadále vyučo-
vali učitelé z měšťanských škol a to, František
Bílek, Jiří Dvořák, Emanuel Hájek, Bedřich
Krapek, Albín Netoušek, František Veselý, Ja-
roslav Schneider. 

Posílit potřeboval učitelský sbor především
o učitele odborných předmětů. Schopní pro-

fesní lektoři vzešli
povětšinou z řad
místních podnika-
telů, řemeslníků
nebo majitelů ob-
chodů. Externí od-
borníci vysvětlovali
žákům přístupněji
odborná témata,
protože měli bližší
vztah k dílenské
a obchodní realitě.
Do třídních knih
a výkazů se pravi-
delně podepisovala
paní Štěpánka Ha-

Rozmach odborné školy za první republiky 

Odborná učňovská škola – perspektivní pohled na školu z Napoleonovy třídy

Obecní dům č. p. 3, také zvaný Stará škola či Pošta



23SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 2/2015

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE

Opravdová krása leží hlouběji…
Před nějakou dobou jsem byla svědkem šo-

kujícího zážitku. Do obchodu vešla mladá
žena, která vypadala téměř dokonale. Pohybo-
vala se sebevědomě a šaty s doplňky, které
měla na sobě, zcela jistě vybírala velice peč-
livě. Z mladistvé tváře vyzařoval pár jasných,
živých očí. Vypadalo to, jako by právě vystou-
pila ze stránek katalogu. Člověk ji musel
upřímně obdivovat. Přistihla jsem se, jak pře-
mýšlím o tom, jaké možnosti asi má tato
krásná žena v životě. A pak se to stalo.

Svůj nákup položila na pult a pokladní jí
omylem namarkovala špatnou cenu. Bylo ne-
uvěřitelné, jaká exploze nadávek se vyřítila
z krásných rtů této mladé ženy! Kráska se na-
jednou změnila v netvora. Otrhaná a vybledlá
panenka ušitá z hadrů by v té chvíli byla při -
tažlivější. 

Atraktivní fyzický vzhled sám o sobě ještě

není krásou. Opravdová krása zahrnuje také la-
skavost, jemnost, kultivovanost, toleranci ....
(z knihy „Co nikdo neřekl manželce kazatele“,
Advent-Orion) 

„Vnější krása je o to cennější, oč více vnitřní
krásy skrývá. (W. Shakespeare)

„Vaší ozdobou nechť je jemnost a mírnost,
které se líbí Bohu. Taková vnitřní krása zdobila
zbožné ženy dávných dob, které se podřizovaly
svým mužům.“ (Bible, překlad SNC – 1. Pe-
trova 3,4.5)

CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve
v měsíci březnu na sobotní bohoslužby konané
7. a 21. 3. na adrese: Lidická 307, Slavkov. Za-
čínáme v 9 h. společným studiem Božího slova
a od 10.30 h. následuje úvaha nad biblickým
textem.

Kontakt na tel.: 775 789 008 (kazatel Vlas-
timil Fürst), www.casd.cz

Měsíc leden je v chovatelském odvětví nej-
více zaměřen na stolní posuzování mláďat,
které podle předběžného hodnocení chovatelé
přihlásí na výstavu. Jedno ze stolních posou-
zení se pořádalo ve Vyškově, bylo to posouzení
drůbeže na kterém úspěšne zabodovala naše

Jarní burza oblečení
Centrum Ententyky, o. s. pořádá 2.–4.

března v KD Heršpice Jarní burzu oblečení,
hraček, sportovních potřeb.  

Příjem zboží: 2. 3. od 9 do 12 h. a 14–19 h.
Prodej zboží: 3. 3. 9–18 h. Výdej zboží: 4. 3.
17–18.30 h. Prodávat můžete i sportovní po-
třeby, kočárky, postýlky, autosedačky a po-
dobně. U nás nakoupíte doopravdy levně! 

Vykliďte skříně, zjistěte, co vám chybí,
a přijďte k nám! Určitě budete s nákupem či
prodejem spokojeni.

Měsíc leden byl v Křesťanské mateřské
škole Karolínka měsícem zimních radovánek
a dovádění na sněhu. Děti už dlouho očeká-
valy, kdy konečně napadnou první sněhové
vločky, které na zemi vytvoří dostatečnou sně-
hovou pokrývku pro stavění sněhuláka, sáň-
kování, jízdu na bobech, koulování a jiné
sněhové hrátky. A po Novém roce se skutečně
dočkaly… Červené tvářičky, rozzářené dětské
oči a úsměv na tváři značil, že si děti zimní čas
opravdu umí užít.

Období po Novém roce je také obdobím zá-
pisů do 1. tříd základních škol. Předškoláci
z naší MŠ se byli dne 21. ledna podívat do ZŠ
Tyršova, nejen aby se seznámili s prostředím

Na skok do KMŠ Karolínka
tříd, učiteli a způsobem výuky na ZŠ, ale také,
aby se pozdravili s kamarády, kteří již ZŠ nav-
štěvují. Děti se z této návštěvy vrátily plné
dojmů a už se moc těší, až si 1. září nasadí ak-
tovky a stanou se také z nich opravdoví ško-
láci.

Dne 27. ledna jsme v naší KMŠ mohli při-
vítat loutkové divadélko Paravánek s pohád-
kou O Popelce. To, že pohádky jsou žánrem
pro malé i velké diváky, dokazovalo zaujetí jak
dětí, tak i všech přítomných učitelek, kteří byli
uměleckým výkonem, loutkami – marione-
tami, scénou opravdu nadšeni a odměnili paní
Rakovčíkovou zaslouženým potleskem.

Za KMŠ Karolínka Jana Břoušková

Zápis dětí do KMŠ Karolínka
Milí rodiče, ve školním roce

2015/2016 nabízíme volná
místa v Křesťanské mateřské
škole Karolínka. Naše mateř-
ská škola je  otevřena dětem vě-
řících i nevěřících rodičů.
Předpokladem přijetí je souhlas

rodičů s křesťanskou výchovou dítěte. Zápis
proběhne v KMŠ v pondělí 16. 3. od 14 do
17 hodin. Prosíme, přijďte i s dítětem. „Žá-
dost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“
si můžete vyzvednout v KMŠ od pondělí 23. 2.
nebo stáhnout na www.kmskarolinka.cz,
v sekci Pro rodiče – formuláře. S vyplněnou
žádostí (potvrzenou od lékaře, podepsanou
jedním ze zákonných zástupců) a dotazníkem,
který je přílohou žádosti, přineste k zápisu:
Rodný list dítěte, OP zákonného zástupce,
cizinci povolení k pobytu, děti s postižením
zprávu z SPC a od lékaře, přezůvky. Rozhod-
nutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním se-
znamu přijatých i nepřijatých dětí na vstupních
dveřích školy dne 16. 4. 2015. V seznamu ne-
mohou být uvedena jména, děti budou uvedeny
pod registračními čísly, které budou vaší žá-
dosti přiděleny při zápise. 

Mgr. Hana Josefa Jarošová, ředitelka KMŠ Karolínka

Pozvání na besedu
Přijďte na besedu o poznání a zkušenostech

lékaře z brněnské černovické léčebny. Předná-
šející, MUDr. Ladislav Střelec, promluví popu-
lární formou na témata: kardiovaskulární
choroby, nemoci srdce a mozku z interního hle-
diska, z pohledu neurologa i psychiatra. Dále
o významu preventivních prohlídek různých or-
gánů, které včas zachytí počínající závažná one-
mocnění. Zmíní se též o skrytých epidemiích,
jako je diabetes mellitus, či obezitě a z ní ply-
noucího metabolického syndromu, i o syndro-
mech jiných. Závěrečná část besedy bude patřit
kapitolám z hematologie (oblíbeného oboru na-
šeho hosta), např. o různých druzích chudo-
krevnosti, poruchách bílých krvinek (jejich
snížení, zvýšení nebo poruše funkčnosti)
a o krevních destičkách. 

Dr. Střelec je ochoten se s námi sdílet
i o svých zkušenostech, coby lékaře léta slou-
žícího v psychiatrické nemocnici. Věřím, že
každému z příchozích posluchačů pomůže na-
hlédnout „za horizont“ jeho dosavadních zna-
lostí a zkušeností – k osobnímu prospěchu
a poučení.

Sejdeme se v Husově sboru, ul. Jiráskova
959, ve Slavkově u Brna, pondělí 23. března t.
r., od 17. hodiny. Vstupné dobrovolné. Na se-
tkání vás zve Milan Vostřel

členka př. Kosová, která na Vyandotky stříbro-
krké získala ocenění 1x95 b., 2x96,5. S tímto
oceněním se jistě nemusí bát jít na výstavu, kde
je to dostačující na čestnou cenu nebo pohár.
Náš spolek připravuje VČS, kde budeme hod-
notit rok 2014 v plánu je na březen. V.A.

Chovatelské okénko

Návštěva školy • Foto: archiv školy
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Motoklub Austerlitz informuje

JU
N

Á

K
SLAVKOV U

BR
N

A

z účastníků celosvětového skautského setkání,
tzv. Jamboree, v roce 1947 ve Francii. Velký
podíl měl také na obnovování Junáka v našem
městě po pádu komunismu v roce 1990, kdy
po nějaký čas přímo vedl celé středisko. 

Gratulanti oslavenci popřáli mnoho elánu
a zdraví do dalších let a předali společný dárek.
A zatímco se venku za oknem smetala jedna
sněhová přeháňka za druhou, ve vyhřátém
obýváku se pak více než hodinu povídalo o zá-
žitcích z mládí i plánech do budoucna. 

Závěrem Klíma daroval „střediskové dele-
gaci“ dvě velmi vzácné knihy ze své bohaté
sbírky: „Handbook for boy scouts of Ame-
rica“. Obě příručky pro skauty v USA vyšly
v rozmezí 40 let, první z nich krátce po skon-
čení 2. světové války. Knihy se stanou součástí
archivní knihovny na skautské klubovně. 

Děkujeme a ještě jednou přejem pevné
zdraví do dalších let!

Za střediskovou radu Milan Šemora

Jednička šla na zimní výpravu
Sněhová nadílka v minulých týdnech nám

v 1. oddílu připomněla, že jsme dosud nepod-
nikli žádnou zimní výpravu, a rozhodli jsme se
to změnit. V sobotu 7. února jsme se proto sešli
za kostelem, abychom prověřili kvalitu sněhu,
sílu nohou a skluznice sněhových bobů.

Benjamínci a vlčata Jedničky společně vyra-
zili alejí Kounicovou ulicí přímo do obory. Na
čele skupinky se střídali odvážní polárníci z od-
dílu, na konci výpravy ji stmelovali dva rodiče
členů oddílu. Cestu do kopce jsme zvládli s ma-
lými přestávkami a občasným sklouznutím na
bobech z kopce, nakloněná rovina nebyla prob-
lém i pro krákou pohybovou hru.

Konečně jsme dorazili na střelnici, první cíl
dnešní cesty. Na několika místech zde byly zá-
věje sněhu, které nemohly zůstat nedotčeny.
Sníh jsme využili při stavbě dvou sněhových
věží – závodu s časem a zručností členů dvou
soutěžních týmů.

Slavkovský Junák v únoru 2015
Sjezd na bobech z nejbližší meze měl díky

navátému sněhu dlouhý dojezd, i když sluneční
paprsky místy pomohly obnažit trsy trávy.

Dalším cílem byla takzvaná Čertova rokle.
Zde jsme opět využili boby a udělali si malou
svačinku.

Mladší junáci odtud odešli zpět do města,
starší z nás ještě vyzkoušeli stavbu sněhového
iglů na střelnici. Půldenní program se sněhem
tím skončil a účastníci se vydali na cestu domů. 

Hynek Charvat, 1. oddíl Junáka Slavkov

Bratr Klíma oslavil 85. narozeniny
V neděli 8. února, v předvečer krásného ži-

votního jubilea, zástupci střediskové rady Ju-
náka Slavkov u Brna a zástupce Sdružení
přátel Junáka navštívili bratra Klímu – Kli-
menta Kohoutka. Pan Kohoutek je nejen dlou-
holetý člen slavkovského skautského střediska,
ale také člena celostátního Svojsíkova oddílu,
váženého oddílu oldskautů. 

Stojí jistě za zmínku, že Klíma byl jeden

nárny na kulturní akci – 8. motobál, který se
koná v sobotu 7. března od 20 hodin. Ples po-
řádá Motoklub Austerlitz ve Slavkově u Brna.
Hlavní cenou věnovanou pořadatelm k 10. vý-
ročí klubu je motocykl pitbike. Program najdete
na webu www.fechtl.cz. Vstupenky s místenkou
za 100 Kč, 150 Kč a 170 Kč jsou v prodeji.
Zvou motorkáři ze Slavkova u Brna, tentokrát
bez přileb a motooblečení. jz

V letošním roce náš Motoklub Austerlitz
slaví 10. výročí založení. Když jsem stál
u zrodu MK Austerlitz, ani v duchu by mě ne-
napadlo, že naše činnost se bude dál rozvíjet
dlouhých deset let v oblasti závodní i kulturní.
Na letošní rok máme připravenou již tradiční
Besedu o bezpečnosti na komunikacích, dále
připravujeme další čtyři závody a jiné další
akce, o kterých se dozvíte v naší informační

dolí. Ještě předtím se ale poplave závod v Olo-
mouci a někteří členové Fidesu se zúčastní
Mistrovství Polska v zimním plavání v Kato-
wicích. V. Fialová

V sobotu 7. února se v Brně-Bystrci konalo
již 21. mistrovství České republiky v zimním
plavání ve volném způsobu. Za pěkného sluneč-
ného počasí se ve vodě 1,8 °C vystřídalo na tra-
tích 750 m, 500 m, 250 m a 100 m celkem 132
plavců z 21 oddílů, 72 jich bojovalo o medaile. 

Závodníci pořádajícího Fidesu jich posbírali
třináct. Pět zlatých, tři stříbrné a pět bronzo-
vých medailí. Dobře si vedli Slavkováci. Loň-
skou zlatou medaili v závodě na 250 m obhájila
Vlaďka Fialová, na stejné trati získal bronz
Zdeněk Kyjovský. Svaťa Matuštík obsadil páté
místo v nejdelší trati, Jana Matuštíková byla
v závodě na 500 m šestá. V soutěži o Český
pohár bodovali i další dva slavkovští plavci,
Helena Pavézková a nová posila slavkovských
členů Fidesu, Standa Střelec. Oba se umístili
na třetích místech v závodě na 250 m. 

Mistrovství České republiky v zimním plavání
V sobotu 28. února pokračují boje o další

medaile na mistrovství ČR, tentokrát v prsař-
ském způsobu. Závod proběhne ve venkovním
bazénu pěkného plaveckého areálu Praha-Po-

skříňce a na webu www.fechtl.cz, v neposlední
řadě i v tomto motookénku. J.M.

Pozvánka na osmý Motobál
Nechceme být jen v motooblečení s přilbou

na hlavě a v rukavicích od oleje, ať na silnici
nebo v terénu. Rádi bychom vás všechny naše
přiznivce a ostatní, kteří se rádi pobaví a zatančí
v rytmech rocku, folku, disca nebo na lidové
noty, pozvali do prostor KC Bonaparte a vi-

Zimní výprava • Foto: H. Charvat

Zimní plavci • Foto: achiv plavců

Vlevo jubilant Kliment Kohoutek • Foto: H. Charvat
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První únorovou sobotu jsme vyrazili s dětmi
z rybářského kroužku na lov pstruhů. I když
momentální zimní počasí umožňuje chytání na
dírkách pouze v některých lokalitách, rozhodli
jsme se opět pro rybník Stalagmit v Sobáčově,
který svým zarybněním, technickým zázemím
a veškerým servisem splňuje požadavky pro
větší návštěvnost právě začínajících rybaříků.

Na místě jsme zjistili, že se nedá chytat
z ledu, a tak byla přítomným vysvětlena pra-
vidla bezpečného lovu a chytalo se ze
dvou lávek nad vodní hladinou. Majitel se na
naši výpravu dobře připravil. Do sítí ohraniče-
ného čtvrthektarového sektoru nasadil 6,5 q
pstruha duhového ve váze kolem půl kilogramu.
Jen co se děti se svým doprovodem rozmístily
na lávkách a umístily návnadu s háčkem do
vodního sloupce, začaly na udičky přicházet
první záběry od ryb. V mladých rybařících se
probudila rybářská vášeň a zdolávali jednoho
pstruha za druhým. Měnila se taktika a místo
lovu, hloubka ponoru nebo druh návnady. Ve-
doucí kroužku, dědové a tatínkové převazovali
montáže a začínajícímu rybářskému potěru
v počtu dvacet tři dětí vysvětlovali, ve kterém
okamžiku záběru je správné rybu zaseknout, jak
ji vodit, zdolávat a šetrně vylovit. Celý den bylo
krásné zimní, bezvětrné a slunečné počasí.

Byli jsme lovit pstruhy
Pokud dětem byla zima, zašli do vyhřátého mí-
stního občerstvení na párek, polévku nebo čaj.
V areálu rybníka je spousta doprovodného vy-
žití nejen pro rybáře, a proto mládež k rozhý-
bání a rozehřátí těla využila také dětské hřiště
s houpačkou, skluzavkou, lanovou dráhou
a prolézačkami. Tím pádem se na molech mohli
všichni průběžně při chytání ryb bezpečně vy-
střídat a na své si přišli také tátové a udičky vy-
zkoušely i maminky. Vydařený výlet jsme
odpoledne spojili již tradičně s návštěvou neda-
lekých Loštic. Chtěl bych touto cestou velmi
poděkovat městu Slavkov u Brna, které již řadu
let finančně podporuje neziskové organizace
v činnostech spojených s mládeží a závěrem
také rodičům zúčastněných dětí za to, že si na
své ratolesti udělali čas.

Za MRS, o.s. MO Slavkov u Brna Petr Zvonek

mnoho přítomných. Tato mládežnická kapela se
zajisté dobře prezentuje na více kulturně spole-
čenských akcích včetně Věnečku v roce 2012
a 2013. Naším záměrem letos bylo, těmto mla-
dým a skvělým lidem umožnit se hudebně před-
vést v rámci celovečerního programu, což se
jim stoprocentně povedlo a svědčí o tom
spousta pozitivních reakcí tance užívajících si
návštěvníků. Předpovídal jsem již dříve, že tato
kapela bude mít již zanedlouho své celovečerní
hudební programy nejen na velkém sále SC Bo-
naparte a osobně budu potěšen, když to bude
právě poprvé na Rybářském věnečku. 

O tradičně skvělé a bohaté tombole je asi
zbytečné se zde zmiňovat. Právě tato přitahuje
spoustu hostů Věnečku. Mrzí mne však, že po
jejím vylosování někteří hosté opouští tak pří-
jemně rozjetou zábavu a ještě nekončící večer.
Bohužel je tato skutečnost pravidlem i u jiných
pořádaných plesů. Je těžké při prodeji vstupe-
nek předem poznat, kdo má zájem se bavit
a kdo jde jen za loterií. Přesto chci na závěr
tímto poděkovat všem dárcům, sponzorům
a v neposlední řadě pořadatelům, kteří tak při-
spěli z mého pohledu k jednomu z nejpodaře-
nějšímu ročníku Věnečků.

Za MRS Petr Zvonek

Rybářský věneček je ve Slavkově momen-
tálně asi nejprestižnější, mimořádná společenská
událost, nelpí na jakémsi morálním kodexu, ale
na slušnosti, přátelství a lidskosti všech přítom-
ných hostů a příznivců rybářů. Večer se nezaha-
juje polonézou, ale hned od začátku se to na
parketu pěkně rozjede společenskými tanci.
Dámy nemusí mít plesové šaty či róby. Stačí slu-
šivé kostýmky a nebo například koktejlky. Pá-
nové se nemusí soukat do starých svatebních
šatů, které jsou jim po dřepění u vody za ty roky
již malé a nemusí se škrtit kravatou či motýlkem.
V každém případě se vyžaduje slušné oblečení.
Věneček je o příjemně přátelsky odvázané atmo-
sféře, bez zbytečných zdvořilostí a předsudků.

Vydařený Rybářský věneček 2015
Letos jsme vyčkávali, jaké budou odezvy

a názory na první dva plesy ze strany jejich
hostů, abychom se na ten náš Věneček mohli
maximálně ve všem připravit. Po následné do-
hodě na provozu občerstvení s cateringovou
společností U Fidela s.r.o. Brno pod vedením
našeho spoluobčana Arnošta Urbana jsme
upřednostnili na výčepu pivko z Pivovaru Slav-
kov. Ostatní, absolutně perfektní servis ku-
chyně, vinotéky a barů, mnohonásobně předčil
úroveň všech minulých, pořádaných ročníků.
Věřím, že tento názor sdílejí i přítomní návštěv-
níci letošního Věnečku. 

Co se týče hudební produkce, tak na velkém
sále předvedl skvělý a hudebně profesionálně
jedinečný výkon quintet skupiny Panorama
Band Brno, který sklízel věhlasné ovace všech
hostů večera. Na druhou stranu jsme ve Sport
baru umožnili celovečerní hudební produkci za-
čínajícím mládežnickým talentům ze ZUŠ
Františka France pod vedením Antonína Vo-
dičky. Na úvod večera vystoupily děvčata z pě-
veckého kroužku paní učitelky Kamily
Sokolové. Poté celý následný večerní program
naplno a s obrovským elánem a nábojem rozjela
skupina Ad Hoc Team, která si hned od původní
písně ze svého skvělého repertoáru získala

Vábení zvěře a ptactva
V neděli 8. prosince v 17 h. proběhla 2. před-

náška z cyklu, který organizuje Slavkovský or-
nitologický spolek. Tématem této velmi
zajímavé přednášky Pavla Smejkala bylo Vá-
bení zvěře a ptactva, kryty a jejich použití. Nej-
dříve nás seznámil s důvody používání krytů,
vábniček a nahrávek hlasů zvěře. Pro ornito-
logy, fotografy a lovce slouží k lepšímu, nepo-
zorovanému přiblížení k zvířeti. Poutavým
vyprávěním, doplněným různými vábničkami,
píšťalkami, zcela zaujal návštěvníky. Když pak
předvedl vábení různých druhů zvěře a ptáků
a doplnil svými fotografiemi, zážitky a zkuše-
nostmi, nezbylo nám než zatleskat. 

Je jen škoda, že se zúčastnilo bohužel jen 18
posluchačů. Chci vás tímto vyzvat, abyste se
nebáli navštívit tyto přednášky. Jsou dělané tak,
abyste se nenásilnou, populární formou dově-
děli o přírodě kolem nás a její nutné ochraně.
Je zde dostatek prostoru na neformální otázky
a odpovědi. 

Další přednášky a jejich téma:
1. 3. – p. Jaromír Seifert: Historie rybnikář-

ství na Slavkovsku a jeho možný rozvoj 
22. 3. – p. RNDr. Tomáš Grim (Univerzita

Palackého Olomouc): „Malý velký rok – za
ptáky kolem světa“ povídání o ptácích světa, je-
jich focení, pozorování a biologii – populárně. 

Za Slavkovský ochranářský spolek Petr Navrátil

Pavel Smejkal • Foto: P. Navrátil

Vystoupení Ad Hoc Teamu ve Sportbaru • Foto: J. Pilátová Tančilo se ve velkém sále • Foto: P. Smetana

Rybáři na dírkách • Foto: P. Zvonek
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Hasičský sbor má také družstvo žen, které
se mimo organizační zajištění běžného chodu
sboru účastní například soutěží v požárním
sportu. Z ostatních činností například hasičky
stály spolu s hasiči ve slavnostních uniformách
čestnou stráž při pietním aktu k výročí osvo-
bození Slavkova Rudou armádou 26. dubna
1945, reprezentovaly sbor na výstavě Pyrocar
či při oslavách Dne ozbrojených sil v Darney.

Když už jsem zmínil Darney, tak spolupráce
s francouzskými kolegy, výměna delegací při
významných událostech a také výměna infor-
mací za podpory obou měst pokračuje i nadále.
Doufáme, že s odchodem nestora této spolu-
práce pana Malého tato tradice neskončí.

Jak už jsem uvedl v úvodu, letošní rok byl
mimořádně rokem volebním. Starostou sboru
byl členskou schůzí zvolen dosavadní místo-
starosta pan Bohumír Hrabovský a současně
byl zvolen také nový výbor v obměněném slo-
žení.

Jako poslední bod proběhla diskuse, člen-
skou základnou bylo schváleno usnesení a jed-
nání bylo ukončeno.

Závěrem bych chtěl nejen za sebe poděkovat
všem, kdo se aktivně podílejí na činnosti ha-
sičského sboru nebo jednotky, a také těm, kteří
činnost obou hasičských organizací jakýmko-
liv způsobem podporují.

Roman Žilka, SDH Slavkov u Brna

Hodnocení uplynulého roku u hasičů
Důležité taktické cvičení proběhlo ve středu

28. května 2014. Jednotka SDH ve spolupráci
s jednotkou HZS JmK PS Slavkov u Brna
a Technickými službami města Slavkova na-
cvičovala stavbu protipovodňových stěn. Celá
akce trvala jen něco málo přes hodinu a půl,
byly ověřeny postupy a časové limity pro za-
bezpečení protipovodňové ochrany města. De-
tailnější informace byla zveřejněna na webu
SDH Slavkov i na portále veslavkove.cz.

Kromě zásahů se členové jednotky pravi-
delně zúčastňují školení a výcviku a také re-
prezentují sbor v požárním sportu. Dále
členové jednotky pracují na průběžném udržo-
vání akceschopnosti veškeré techniky či jejích
případných opravách, případně na údržbě bu-
dovy zbrojnice.

Družstvo mladých hasičů se schází také ce-
loročně na pravidelných schůzkách, kde se
žáci dozvídají nové věci z oboru požární
ochrany, ale také se připravují na různé soutěže
nejen hasičského charakteru. Jejich záběr je
velmi obsáhlý a různorodý – od požárního
útoku, přes orientační běh až po vědomostní
soutěže. Cílem práce s mládeží je, samozřejmě
kromě vzdělávání, zábavy, trávení volného
času, hlavně příprava nových členů pro sbor
a pro jednotku. Koho to nechytí v mládí, v do-
spělosti se k tomu už těžko dostává, byť vý-
jimky existují.

V pátek 30. ledna 2015 proběhla v Hostinci
na Špitálce výroční členská schůze Hasičského
sboru ve Slavkově u Brna. Kromě členů sboru
byli přítomni také hosté za Prezidium a Okresní
výbor MHJ a za Hasičský sbor Křenovice.

Jednání letos netradičně zahájil místostarosta
sboru pan Hrabovský, neboť účast členů i hostů
poznamenalo několik onemocnění, přivítal pří-
tomné a požádal o minutu ticha za zesnulé
členy. Mezi nimi jmenoval i loni náhle zemře-
lého dlouholetého starostu sboru pana Vrati-
slava Malého. A protože kromě úmrtí starosty
došlo k několika změnám i v obsazení výboru
sboru, rozhodl se stávající výbor rezignovat
a letošní rok byl tudíž mimořádně rokem vo-
lebním.

Místostarosta sboru pan Hrabovský přednesl
zprávu o činnosti, ve které nechyběl výčet člen-
ské základny, informace o činnosti výboru při
zajišťování chodu sboru, ani zmínka o zastou-
pení sboru v nadřízených orgánech MHJ –
okresním výboru, prezidiu a jeho revizní ko-
misi.

Jednotka SDH, která je zřizovaná městem,
má 12 členů a i nadále se skládá pouze ze členů
našeho sboru, tedy její činnost se sborem úzce
souvisí. Loni vyjela jednotka celkem k 26 zá-
sahům, z toho bylo 16 požárů, 4 technické po-
moci, 4 taktická cvičení, 1 dopravní nehoda
a jeden planý poplach.

při sebeobraně jako například deštník, kabelka,
pepřový sprej, paralyzér aj. Na konci semináře
si vyzkoušíte techniky na dvou figurantech v re-
álném napadení. Seminář povede instruktor Petr
Hlaváč. Více informací na www.akademie.asia
nebo na tel. 775 734 601. POZOR! Na tento se-
minář je nutná rezervace. ph

Zkoušky v Krav Maga kids
Dne 22. ledna proběhly v prostorách Akade-

mie bojových umění první zkoušky dětí na bílý
pásek v sebeobraně Krav Maga. Děti byly hod-
noceny tříčlennou porotou v čele s hlavním in-
struktorem Petrem Hlaváčem, Zbyňkem
Maradou a Petrem Smejsíkem. Během zkou-
šky musely děti prokázat své dovednosti, které

Činnost Akademie bojových umění
se naučily během půl roku, co chodily na tré-
ninky. Jednalo se o několik technik vyprošťo-
vání, škrcení, napadení s nožem či s pistolí
a základní údery a kopy. Při zkouškách byli
přítomni i rodiče, aby podpořili své malé bo-
jovníky. Na závěr dostaly děti diplom s ohod-
nocením 8Kyu na bílý pásek. Nadále se děti
zdokonalují ve výuce, aby měly motivaci zí-
skat vyšší hodnocení v oblasti této sebeobrany.
Tímto přejí všichni instruktoři akademie všem
dětem z KMKids hodně vytrvalosti a úspěchů
na trénincích.  

Sebeobrana pro ženy a dívky 
Dne 8. března se od 14 do 17 hodin koná

v Akademii bojových umění seminář sebe-
obrany pro ženy a dívky-začátečnice i pokročilé.
Během tří hodin se naučíte základní vyprošťo-
vání, kopy, údery a používání různých pomůcek

Mladí hasiči • Foto: R. Lánský Projev R. Žilky • Foto: R. Lánský

Děti s diplomy • Foto: archiv

Sebeobrana žen • Foto: archiv
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okénkoRady do zahrady – březen
Pranostika: V březnu vítr, v dubnu déšť –

pak jistě úrodný rok jest.
Březen je měsícem začátku polních prací

a jarního úklidu v sadech, na vinicích a za-
hrádkách.

Mezi první práce na zahradě je udržování
trávníku po době klidu v zimním období. Ať
již máme trávník intenzivně udržovaný, který
je velmi nízko střižený a nebo trávní užitkový.
Na nekvalitně udržovaných a nebo zanedbá-
vaných trávnících se vyskytují plevele, plísně
a mechy.

Plíseň šedá (sněžné světlerůžové plísnivosti
trav) – ohrožuje téměř každý zatěžovaný tráv-
ník po zimě. Způsobuje ji nadměrná zátěž
během zimy, nevhodná nebo nedostatečná vý-
živa s vysokým obsahem dusíku na podzim,
dlouhodobé vlhko nebo výrazné zhutnění
půdy. Předcházet výskytu je nutno již přípra-
vou trávníku na podzim a to tím, že poslední
seč provedeme naposledy koncem října o stu-
peň výš než obvykle, nehnojíme dusíkem(N),
ale draslíkem (K). Trávník zbavíme spadaného
listí a na těžkých půdách provedeme vertiku-
laci (prořez), který zbaví trávník plsti (suchá
tráva z minulých seků) a umožní přístup vzdu-
chu, vody a živin.

Mechy – daří se jim na zastíněném stano-
višti, na vlhkých, neprovzdušněných a těžkých
půdách chudých na živiny. Pro likvidaci mechů
postupujeme stejně jako u plísní. Navíc prove-
deme ošetření přípravkem ANTIMECH (ledek
vápenatý 15 % + zelená skalice). Pokud je půda
silně kyselá provedeme vápnění. Na těžkých

půdách po vertikulaci rozhodíme křemičitý
písek. Aby půda dobře přijímala živiny a do-
vedla je udržet zkvalitníme ji dobrým kompos-
tem.

Plevele – pokud se plevele vyskytují
v malém množství, pak se je snažíme likvido-
vat mechanicky. Jakmile se přemnoží, mů-
žeme použít selektivní prostředek BOFIX,
který působí jen na plevele, které jsou většinou
dvouděložné. Jednoděložné trávní druhy ne-
poškodí. Také vertikulací, kterou provádíme
dvakrát ročně se poškodí přízemní růžice rost-
lin a dojde k omezení až likvidaci plevelů.

V březnu začneme s předjarním řezem
ovocných stromů. Nejdříve jádroviny, s pří-
chodem mízy peckoviny a až v době květů
broskvoně. Rozhodně nezapomeneme provést
postřik proti kadeřavosti broskvoní měďnatým
přípravkem Kuprikol 50, Champion 50 WP.
Pro opakované ošetření Dithane DG, Dithane
M 45, Delan 750 SC nebo Syllit 65. První po-
střik provedeme v době kdy kvete líska, druhý
s odstupem 10–14 dní dle počasí.

Slunce více a více prohřívá půda, dochází
k nástupu jara. Začínají se probouzet jarní tr-
valky a svými květy nám zpříjemňují práce na
zahradě, kterých začíná přibývat. Do dobře
připravené půdy vyséváme ředkvičky, salát,
mrkev, petržel, cibuli, hrách, špenát… Proti
pozdním přízemním mrazíkům a také pro
uspíšení vzejití rostlin nezapomeňme záhony
přikrýt netkanou textilií.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Naši členové se sešli 27. ledna na schůzi,
kde jsme projednali zprávu o činnosti a hospo-
daření za minulý rok a schválili program na
rok 2015. Členská schůze také schválila pokra-
čování naší činnosti jako pobočného spolku
a zapsání do veřejného rejstříku spolků u Měst-
ského soudu v Praze. S tím souvisí doplnění
výboru, souhlas MÚ se sídlem naší organizace
na poliklinice a další administrativní opatření
tak, abychom vyhověli požadavkům platného
občanského zákoníku. 

Diabetici se už mohou přihlásit na rekon-
diční pobyt do Luhačovic, který je objednán
na 5.–12. května a do konce března si vybavit
lékařské doporučení a zaplatit stanovený pop-
latek. Také už teď se můžete přihlásit na květ-
nový zájezd do Termalparku Dunajská Streda.
Všechny seniory zveme 24. března na 14 hodin
do zasedací místnosti MÚ, kde si budeme cvi-
čit paměť s vedoucí Rodinné pohody
Mgr. Janou Kubalákovou. V březnu také
skončí zimní část cvičení Pilates v tělocvičně
a znovu se sejdeme na letním koupališti. Ne-
zapomeňte sledovat doplatky za léky na re-
cepty, kde stále platí limit 2 500 Kč u dětí
a osob nad 65 let a 5000 Kč u osob 18–65 let.
Jednou ročně si také můžete vyžádat výpis
zdravotnických výkonů. 

I když nemůžeme pořádat pobytové zájezdy
do zahraničí, umožníme v naší kanceláři jejich
vybavení. Doporučujeme týdenní autobusový
zájezd do Bibione, který nabízí CK Columbus
Vyškov v termínu 4.–13. září za cenu 4600 Kč.
Týdenní a desetidenní zájezdy s CA Dalmacija
Sivice do Chorvatska na ostrov Čiovo, ubyto-
vání přímo na pláži v městečku Slatine, které
se nachází v blízkosti Trogiru a Splitu. Ter-
míny 19.–28. 6. cena 5200 Kč a 28. 8.–9. 9.
2015 za 6000 Kč. 

Před námi je předjaří, náš organismus trpí
nedostatkem slunečního svitu, po překonaném
nachlazení, nebo chřipce, potřebujeme doplnit
vitamíny. Nejlépe ve formě ovoce ke svačině
a čerstvé zeleniny k obědu a večeři. Znovu při-
pomínáme pravidelnost v jídle, protože u zdra-
vého člověka slinivka uvolní tolik inzulinu,
kolik je potřeba na zpracování požitých sacha-
ridů, ale diabetik má lékařem nastaveno stálé
množství inzulinu, ke kterému musí vždy při-
způsobit množství stravy.  

A poslední doporučení na objednávku před-
platného jediného časopisu pro diabetiky DIA
STYL, kde najdete odborné rady k léčbě, stra-
vování a sportu. Při objednávce na telefonu
777 333 370 dostanete zdarma glukometr
a edukační publikace SD ČR. Z něho jsem vy-
brala recept na salát s kuřecím masem od paní
ministryně práce a sociálních věcí Michaely
Marksové: Potřebujete 100 g vařeného kuře-
cího masa, 100 g jablka, 100 g celeru, 20 g
vlašských ořechů, 50 g sterilizovaného hrášku,
100 g bílého jogurtu, citronová šťáva. Nastrou-
haná jablka a celer pokapat citronem, kuřecí
maso nakrájet na nudličky a smíchat s ostat-
ními ingrediencemi, podle chuti osolit a oko-
řenit. Velmi jednoduchý je také salát ze
strouhané mrkve a jablka s přidáním vlašských
ořechů, citronové šťávy a zakapaný olejem. 

Nezapomeňte si za okno do květináče zasa-
dit pažitku, řeřichu a naťovou petrželku. 

Marie Miškolczyová

Výroční členská schůze ZO ČZS 
ZO ČZS Slavkov u Brna pořádá v neděli 22. března 2015 v 9 hodin výroční členskou schůzi

v malém sále Společenského domu Bonaparte. Po schůzi v 10 hodin se uskuteční přednáška
Ing. Řičicové z ÚKZUZ Brno na téma „Pěstování zeleniny na zahrádce“.

Všechny členy a zájemce o pěstování zve výbor ZO ČZS Slavkov u Brna

Objednávka bramborové sadby
Do 8. března 2015 je ještě možno objednat bramborovou sadbu jak je uvedeno v minulém čísle

zpravodaje a za oknem v domě zahrádkářů ulice Čs. armády 252.

Březnová noční obloha nám nabízí pohled na
souhvězdí Orion, Býk a Velký pes. Na jihu na-
jdeme nevýrazného Raka se známými Jeslič-
kami a nalevo působivého Lva a jeho hvězdu
Regulus. Po 21. hodině už spatříme Pannu
s jasnou hvězdou Spica.

Během noci můžeme sledovat čtyři jasné
planety i pouhým okem: Jupiter po celou noc,
Mars večer nízko nad západem, Saturn po půl-
noci a Venuši nad západním obzorem zvečera
jako Večerku.

Měsíc je v úplňku 5., v poslední čtvrti 13.,
v novu 20. a v první čtvrti 27. března.

20. března nastává jarní rovnodennost, astro-
nomické jaro začíná ve 23 h 44 min. Tentýž den
bude ve Vyškově pozorovatelné částečné za-
tmění Slunce přibližně od 9.40 do 12 h. SEČ.

22. března kolem půlnoci můžeme pozorovat
podivuhodné seskupení Měsíce, Marsu a Ve-
nuše.

Hvězdárna Vyškov v březnu
V úterý 10. března od 17 a od 18 hodin se

sejdeme na Večeru pro rodiny s dětmi s úspěš-
ným programem s pokusy Místa si zamluvte
na tel. 602 59 62 09.

Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás
program o našem vesmírném okolí se spous-
tou úžasných snímků vesmírných těles, o kte-
rých se dozvíte nejnovější poznatky. Některé
z objektů pak můžete zhlédnout pomocí na-
šich dalekohledů, včetně nového zrcadlového
s průměrem zrcadla 500 mm. Nezapomeňte se
opravdu teple obléci, na pozorovatelně je
chladno, ale podívaná do hlubin vesmíru za to
stojí.

Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek,
v březnu od 19 do 21.

Těšíme se na vaši návštěvu. Informace zí-
skáte na stránkách www.zoo-vyskov.cz a na te-
lefonu 602 59 62 09. 

Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov
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objevovaly jeho záběry pořízené na Meziná-
rodní včelařské konferenci, uspořádané loni na
Ukrajině, v Kyjevě, které se spolu s několika
dalšími včelaři Česka zúčastnil a pilně natáčel.
Byly to zaběry z terénu i z vlastní konference,
fotografie různých objektů a zařízení v nich,
dokreslujících úroveň ukrajinskéllo způsobu
včelaření. Bylo to zajímavé a bylo se na co
dívat a porovnávat.

Ovšem to nebylo všechno, co si přítel Fran-
tišek pro nás připravil. Po Ukrajině vytáhl další
video, kterým ale žádného z nás nepotěšil.
Toto se týkalo pro včely velmi nebezpečného
brouka, uvedeného tu jen pod latinským ná-
zvem, Aethina tumida. Ten, jak jsme se dále
dozvěděli, pochází z Jižní Afriky a v posled-
ních letech se rozšířil lidskou neopatrností do
teplejších oblastí USA a v současnosti již řádí
v i Evropě, v Portugalsku, jižní Francii a v již-
ních částech Itálie. Hrozí nebezpečí, že se dříve
nebo později objeví i u nás, což by pro naše
včelařství znamenalo téměf katastrofu. Podle
stávajících informací jde o „raubíře“ včelstev,
který, jak jsem se o něm více pídil v dostupné
entomologické literatuře, dostal u nás neopod-
statněně krásné jméno lesknáček úlový,
o němž, pokud se někdy najde trochu místa ve
Zpravodaji, předložím redakci samostatný člá-
nek. František Mráz

Tradice, netradice. Musí se
přejít, jde-li třeba i jen o přá-
telské pozvání, kterému je
nutné vyhovět. To je typický
případ i pro konaní výročních
schůzí včelařů základní orga-
nice slavkovského okrsku,

kteří se po mnoho let svolávali do velkého sálu
restaurace Gól pod Zlatou horu. Letos i tu
došlo ke změně. Schůze nebyla svolána do
Slavkova, ale pravděpodobně na přání včelařů
z Nížkovic, Heršpic a Kobeřic do malebného
údolí Jalového dvora, do hospůdky Pod kašta-
nem. Sem jsme se sjížděli ve čtvrtek odpo-
ledne 29. ledna. Tu jsme si každý našli svoje
místo a pak, skoro celé tři hodiny, naslouchali
funkcionáři připraveným zprávám o činnosti
ZO za uplnulý rok a jak bylo v pozvánce uve-
deno i provést volbu nového vedení na další
funkční období.

Z hlavní zprávy, přednesené Janem Friesem,
jednatelem ZO, vybírám jen to nejzajímavější.
Tak je jistě potěšující informace, že jsme o pět
nových členů početnější. Tedy 58 a obhospo-
dařujeme celkem 563 včelstev, což v průměru
znamená zhruba 10 včelstev na jednoho člena.
Podrobnější analýza tohoto stavu říká, že vět-
šina – 24 včelařů obhospodařuje pět a méně
včelstev, od 6 do 10 včelstev vlastní 15 vče-

Slavkovští včelaři v Nížkovicích Pod kaštanem
lařů, 9 včelařů od 11 do 14 včelstev, 16 až 30
včelstev má sedm včelařů a nad 30 včelstev
mají tři včelaři.

Bylo také příjemné slyšet, že o včelaření jeví
zájem mládež školou povinná, že v Němča-
nech byl ustaven kroužek mladých včelařů
v počtu osmi dětí, které do své kompetence
pod dozorem zkušeného vedoucího p. Romana
Šidlíka převzaly tři včelstva, při nichž si od
starších osvojují potřebné vědomosti a praxí
ověřené zkušenosti.

Zdravotní stav včelstev je zatím dobrý.
O tom nás s konečnou platností přesvědčí vý-
sledky laboratorních rozborů námi sem dove-
zených z úlů všech včelstev odebraných
vzorků včelího odpadu – „měli“. Pravděpo-
dobně tomu tak bude, neboť mor včelího plodu
se u nás v loňském roce neobjevil a s varoázou
(roztoč) jsme si aerosolováním poradili. U nás
zatím nepanuje sebemenší skepse z nějakého
významnějšího úbytku včelstev, jak o tom
někdy slyšíme ze zpráv médií nebo čteme
v tisku.

Po zvolení nového výboru ZO a schválení
přednesených zpráv a také programu práce ZO
na rok 2015, v čase pro diskusi nebo i po ní,
obohatil naše sněmování náš často mezi námi
se objevující host p. František Plachý, učitel
včelařství ze Žarošic. Na promítacím plátně se

ptáci zámeckého parku, kde uvádí dlouholeté
sledování hnízdícího ptactva: V roce 1952
zjištěno 40 druhů a 225 hnízdících párů ptáků,
v roce 1988 po úpravách parku již jen 22 druhů
a 75 hnízdících párů. Počty hnízdících ptáků
dalšími zásahy v parku se stále snižují. 

Přikládám ještě stručný nástin početnosti
osídlení stromových dutin čeleděmi brouků
zpracované navrhovateli chráněného území na
základě rozborů a vědeckou prací prováděnou
na Mendelově univerzitě i na jiných lokalitách
nazvanou: „Dutiny stromů obsazené pách-
níky“: 25 čeledí brouků, rozdělených ještě na
rody a druhy. Některé rody mohou mít v duti-
nách stromů zastoupení až desítky druhů
i více, tesaříci téměř 200 druhů. Ještě několik
známých čeledí: střevlíci, drabčíci, mrchož-
routi, vrubounovití (páchník) a mnoho dalších
drobných druhů, krascovití, kornatcovití, pe-
strokrovečníci a další množství podkorních,
dřevokazných čeledí, živící se i dřevokaznými
houbami. Milan Hrabovský

Stále se dovídáme z regionálního tisku
o dalším a dalším kácení v historických alejích
a podstatná část v zámeckém parku. Kolem
frekventovaných cest stromy snad mohou
ohrožovat, koho však stále ohrožují v zámec-
kém parku, který je jediným místem, kde se
mohou stromy dožít vyššího stáří a plnit i svou
funkci v přírodě, která všude jinde chybí.
V okolních parcích je tato funkce chápána
a ponechávají se i stromy suché nebo proschlé,
i když pod nimi prochází násobky návštěvníků.
Navíc náš park má statut stanoviště evropského
významu pro výskyt vzácných živočichů, kteří
nikde jinde v naší přírodě „ubytování“ nenale-
znou. Kácení takových stromů z tohoto po-
hledu znamená vyhubení stovek druhů
živočichů z naší přírody. Otřepaná, neplatná až
zavádějící fráze: „stromy budou nahrazeny
i vícenásobnou výsadbou“ neobstojí. Neplatí
to i pro hlavní funkci stromů, funkci jejich listů
pro naše dýchání a čistotu ovzduší, kde listy
filtrují ze vzduchu škodlivý prach a zdraví

Velké kácení vzrostlých stromů
škodlivé látky. Bylo vypočítáno, že listovou
plochu vzrostlého topolu, kterých bylo úpra-
vou Litavy mnoho odstraněno, nenahradí ani
tisíc nových stromků již plně schopných růstu.
Tato fráze možná bude platit pro generaci lidí,
která přijde po nás někdy za půl století, až
stromy vytvoří stejně bohaté koruny.

Měli bychom být pozornější i k odkazu
p. Eugena Pohleho, který vydával spolu
s RNDr. Ivanem Novotným a ČSOP Slavkov
u Brna 1992 monografii: Zámecký park Slav-
kov u Brna, kde je historie, významné dřeviny,

Včelaři • Foto: 2x P. Snášel

Zlatohlávci • Foto: M. Hrabovský
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Symbol dvou vzrostlých jehličnanů naproti hostince ,,Bučanda“

Vážení čtenáři, k našemu seriálu shromažďu-
jeme fotografie z období 2. světová války. Máte-
li doma staré album, podívejte se a podělte se
ostatními čtenáři Slavkovského zpravodaje. Dě-
kujeme. Redakce 

Na tomto místě už od léta sledujeme osudy slavkovských vojáků za I. světové
války. Na nějakou dobu budeme muset tento seriál přerušit, protože se ke
slovu hlásí další velmi významné výročí, a to je 70 let od ukončení 2. světové
války a osvobození Slavkova.
V krátké sérii článků vám přiblížíme jaro roku 1945 v našem městě, popíšeme
poslední dny německé okupace Slavkova a průběhy osvobozeneckých bojů.
Doufám, že i toto téma vás zaujme a že mnohým přinese nové skutečnosti
a pohledy na tuto dobu.  

Dle zjištěných údajů posádku bitevního le-
tounu IL-2 Šturmovik tvořil:

- pilot Valentin Fjodorovič Korčin, padl
27. 4. 1945

- střelec-radista-pozorovatel Boris Petrovič
Kornilov, zemřel na následky těžkého vnitřního
zranění následující den 28. 4. 1945 v lazaretu.

Místní obyvatelé si letoun rozebírali na su-
venýry. Učni z kovovýroby si například vy-
montovali letecký kulomet, upevnili jej do
svěráku a zahájili ostrou palbu takovým způso-
bem, že prostříleli zdivo dílny. Autor nápadu
dostal odměnu v podobě okamžitého ,,padáku“
- vyhazovu od šéfa. V kabině si také hráli s ob-
libou všichni kluci z okolí, ale byla od krve. Na
památku byla také vymontována radiostanice,
ale pádem byla neprovozní. Nábojové pásy
byly též vymontovány a uloženy do průchodu
domu.

Někteří pamětníci uvádějí, že při odvozu tro-
sek měl letoun podvěšenou zbývající munici,
o které se vůbec nevědělo.

Další sestřelený IL-2 Šturmovik padl z pří-
zemního letu do pole za Nadýmáčkovu ci-
helnu 26. dubna 1945 během bojů o Slavkov.
Posádku tvořil: pilot-poručík Konstantin Stě-
panovič Majenko (padl 26. 4. 1945) a střelec-
radista-pozorovatel A. I. Jemčenko (zemřel
v lazaretu 27. 4. 1945). Pilot měl rozbitou
hlavu. Ležel tam zabitý mimo letoun a přikrytý
padákem. Druhý den tam ležel stále, ale bez pa-
dáku a bez bot.

Z německých stíhacích letounů Luftwaffe
byl sestřelen 20. dubna 1945 Messerschmitt Bf
109 G, který klouzavým letem padl u křížku na
severním konci křenovické aleje.

Řada pamětníků již odchází z tohoto světa,
přesto jejich vzpomínky na válku by neměly
být ztraceny, nýbrž měly by zůstat trvalým me-
mentem pro časy budoucí. Nepochybně i re-
dakce Zpravodaje uvítá další vzpomínky na
události před 70 lety.

Pietní místo na ulici Bučovické by mělo být
ze strany města udržováno i se stromovou ze-
lení v nepřerostlém stavu.

Jaromír Seifert

Píše se den 27. dubna A. D. 1945 a stále pro-
bíhají boje severovýchodně od města Slavkova,
do kterých se zapojuje sovětské frontové letec-
tvo i německá Luftwaffe. K níže uvedené udá-
losti je dochována jedinečná fotodokumentace
Jana Andrly a vážou se k ní vzpomínky více pa-
mětníků, včetně svědectví pana profesora Jaro-
míra Janouška:

Toho dne jsme dleli s ruskými vojáky před
dveřmi našeho domu. Můj bratr sledoval
pohyb vojsk z půdy. Byl slyšet charakteristický
zvuk leteckých motorů a jeden Rus povídá:
,,Eto naši“. Vtom se k formaci ruských bitev-
níků u cihelny přiblížilo stíhací letadlo se svět-
lými křídly a Rus vykřikne: ,,Eto German“.
Zazněla krátká salva z Messerschmittu Bf 109.
My jsme se i s Rusy rozprchli. Já jsem skočil
a lehl do chodby i s dalšími ke stěně. V tom se
ozvala strašlivá rána a za ní hned další. Vidím,
že nám začíná hořet střecha na kůlně ve dvoře.
Vstal jsem z prachu a běžel okamžitě s dalšími
hasit kůlnu, což se pro malý rozsah požáru za
nedlouho podařilo. Šli jsme se podívat tedy na
ulici. Otevřeme dveře a s ohromením se dí-
váme na hořící roztříštěný ruský ,,Šturmovik"
přímo před naším domem, jehož okna i fasáda
jsou rozbity. Lidé i ruští vojáci hasí nevelký
požár a někdo z občanů dobíhá pro hasiče,
kteří nemohou přijet, protože nemají pneuma-
tiky. Až za pomoci přineseného písku je požár
uhašen, neboť voda požár letounu jen umocňo-
vala a rozšiřovala. Posléze byl vytažen bez
známek života pilot s průstřelem na hrudi,
která byla celá od krve. Byl položen u sousedů
Doleželů (č. p. 191) do průjezdu a až posléze
byl přikryt.

Střelec připoutaný na sedačce zády ke směru
letu neuvěřitelným způsobem pád bitevníku
přežil a velmi otřesen se sám vyprostil z kabiny
a potácel se k vratům. Byl v šoku odvezen do
lazaretu v klášteře. 

Dle vzpomínky sousedů měl být pilot pocho-

ván přímo na zahradě jejich domu č. p. 191 roz-
hodnutím komandanta, ale pro odpor obyvatel
se tak nestalo a bylo rozhodnuto jej později
uložit do čerstvě vytvořeného hrobu rudoar-
mějců v zámeckém parku, v místě prastarého
slavkovského hřbitova.

Při leteckém souboji osamocený německý
stíhač, zřejmě z vyškovského letiště, v Bf -
109 G napadl formaci bitevních Iljiušinů IL-2
Šturmovik vracejících se z bojového letu od
Vyškova. Proto neměly IL-2 podvěsy plné
bomb a raket a také jistě muniční bubny palub-
ních zbraní (rychlopalné kanóny a kulomety)
nebyly plné. Z uvedeného důvodu nedošlo
v ulici Bučovské k explozi munice i paliva,
a tak k velkým ztrátám na životech a majetku.

Dle svědků Šturmovik zasažený krátkou sal-
vou z rychlopalných kanónů a velkorážních ku-
lometů stíhače ještě vybral zatáčku, ale svezl
se po křídle k zemi, kde smetl štít tiskárny Ven-
celides na protější straně ulice Bučovské (na-
proti velkého domu rodiny Häringových) a padl
do ulice Bučovské ke středu, kde se odrazil
k domům. Pilot nepochybně již umíral a ztrácel
nad poškozeným strojem kontrolu, ale zpo-
čátku usiloval o nouzové přistání v ulici. Ukon-
čil let za běhu nevypnutého motoru před č. p
192. Krouticím momentem běžícího motoru
utržená rotující vrtule zasáhla hřeben střechy
a spadla do dvora k sousedům Doleželům. Tam
se zarazila do země před králíkárnu a zůstala
tam po delší čas jako suvenýr. Motor dvanácti-
válec se také vyrval z motorového lože, udeřil
do zdiva domu a odrazil se do ulice. Zadní část
letounu byla lehká ze dřeva bez pancéřování.
Osa tragického letu s ulicí Bučovickou svírala
podobu  ležatého písmena X s příletem od se-
verovýchodu.

Přímo na místě havárie s pietou vysadili
vlastníci domu dva jehličnany, dnes vzrostlé
stromy, které symbolizují dva zmařené
mladé lidské životy těsně před koncem války.

Sestřelený bitevní letoun IL-2 Šturmovik v Bučovické naproti hostince (pilot
V. F. Korčin a střelec B. P. Kornilov) Foto: Jan Andrla

Místo dopadu bitevníku IL-2 sovětského frontového letectva, foto v témže úhlu
v dnešní situaci v ulici Bučovické (jih) Foto: Jaromír Seifert
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• Svoje příspěvky posílejte nejpozději do
data termínu uzávěrky, který je zveřejněn
v každém předchozím čísle zpravodaje.

• U příspěvků doručených po uzávěrce není
zaručeno jeho zveřejnění. 

• Zasláním příspěvku nevzniká autorovi
automaticky nárok na jeho zveřejnění, o zařa-
zení příspěvku rozhoduje redakční rada. 

• U každého příspěvku musí být uvedeno
jméno autora. Anonymní texty nebudou zve-
řejněny. 

• Texty zasílejte nejlépe na e-mailovou
adresu info@bmtypo.cz, popř. je můžete při-
nést osobně na CD nebo flash disku do redakce
zpravodaje.

• Text by měl být v rozsahu ideálně polovina
strany A4, maximálně však jedna strana A4

Pravidla pro přispěvatele do zpravodaje
(velikost písma 12 bodů), jinak si vydavatel
vyhrazuje právo zkrácení příspěvku. Předat
příspěvek v rukopise nebo strojopise lze jen ve
výjimečných případech.

• Fotografie a obrázky je nutno dodávat sa-
mostatně v elektronické podobě nejlépe ve
formátu jpg. Vkládání fotografií do textu se ne-
doporučuje.

• Pravopisné nebo stylistické chyby budou
opraveny dle gramatických a typografických
pravidel, a to bez následného předložení
k autorizaci.

• Příspěvky nesmí překročit hranice sluš-
ného chování, ohrožovat mravnost, obsahovat
urážky, osočování, rasistické a vulgární urážky.

• Články nesmí obsahovat skrytou reklamu,
např. výčet sponzorů.
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Slavkovský pivovar

Datum                                    hod.     akce/místo konání pořadatel

7. 3.                  20.00   8. motobál, SC Bonaparte                                                                              Motoklub Austerlitz
8. 3.       14.00–17.00   Sebeobrana pro ženy a dívky, Akademie bojových umění ABU

11. 3.                  19.00   Pavlína Jíšová a přátelé – koncert ve velkém sále SC Bonaparte Město Slavkov
15. 3.                  17.00   Jarní výstava, Zámecká vinárna U Edy Zámecká vinárna
16. 3.       14.00–17.00   Zápis dětí do KMŠ Karolínka KMŠ Karolínka
16. 3.                  16.30   Paměť nejsou žádné čáry – trénování paměti, Městská knihovna
18. 3.                  17.30   Koncert studentů konzervatoře, sál ZUŠ                                                            ZUŠ F. France
21. 3.                  17.00   Zabijačkové hody, Zámecká vinárna U Edy Zámecká vinárna
23. 3.                  17.00   Beseda na téma kardiovaskulární choroby, Husův sbor, Jiráskova 959 CČSH
26. 3.–7. 6.         16.00   Výstava Mnoho tváří krajky                                                                                                ZS-A  
26. 3.–14. 6.       16.00   Jablko se ne/kouše – výstava počítačů Apple                                                                      ZS-A
26. 3.–17. 5.       16.00   Svět kostiček – výstava exponátů z dětské stavebnice                                                         ZS-A
28. 3.                  19.00   Sborovna – komedie Divadla Pavla Trávníčka (SC Bonaparte)                                                ZS-A
28. 3.–29. 3.                   Prodejní velikonoční výstava                                                                                            ZS-A  

ÚNOR
28. 2. (SO) od 20 h. COUNTRY VEČER s kapelou Poutníci

(vstupné dobrovolné)
BŘEZEN
2. 3. Nová Měsíční nabídka jídel restaurace
4. 3. (ST) Pivo měsíce – Slavkovský Castel 14%

(uvařeno v omezeném množství)
8. 3. (NE) Mezinárodní den žen na Slavkovském pivovaru

V nabídce 2 ks sladké palačinky s lesním ovocem
a šlehačkou 65,-, Martiny bianco 0,1 l za 30,-,
každá žena obdrží malou pozornost

13.–15 .3. (PÁ-NE) Akce Jack Jack Daniel’s, Jack Daniel’s
honey 0,04 l za 50,-

18. 3. (ST) Pivo měsíce – Slavkovský Märzen 12%
(uvařeno v omezeném množství)

21. 3. (SO) Restaurace UZAVŘENA – Svatba

Správná odpověď z minulého
čísla: čtyři cihly s letopočty se
nachází v průjezdě Sokolského
domu. Přišly samé správné od-
povědi. Vylosovali jsme tři vý-
herce: Antonín Šlapal, Ladislav
Klíč a Vladimír Holubář ml.
Výherci si mohou u nás v re-
dakci (Brněnská 642) vyzdved-
nout knihu dle vlastního výběru.

Dnešní hádanka bude možná těžší.

Znáte dobře svoje město?

SOUTĚŽ SLAVKOVSKÉHO ZPRAVODAJE

Na Palackého náměstí stojí dům, který od
doby pořízení výše uvedené fotografie
prošel dvojí velkou změnou fasády. Kde se
dům nachází?

Svoje odpovědi pište mailem na adresu:
info@bmtypo.cz nebo poštou na adresu Slav-
kovský zpravodaj, Brněnská 642, Slavkov.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme tři
výherce, kteří si u nás v redakci mohou vybrat
z naší nabídky libovolnou knihu.

Na odpovědi čekáme do 15. března. red.

Zajímavá beseda
V sobotu se v zoo uskutečnila další zajímavá

přednáška cestovatelky Šárky Navrátilové. Vy-
právění o životě na ostrově Tanna, doplněné
spoustou krásných fotografií, si přišla vyslech-
nout asi třicítka lidí. Převážně dospělých z Bo-
šovic, Slavkova a okolí. Již o půl paté přišli
první hosté, v pět byl přednáškový sál zaplněn
a přednáška mohla začít. Zážitky ze sedmitý-
denního putování po Austrálii, Novém Zélandu
a hlavně po ostrově Tanna byly úžasné, stejně
jako pořízené fotografie. Přednáška byla ukon-
čena hudbou domorodých obyvatel a několika
videi. Stejně jako sobotní vyprávění, tak i pá-
teční poutavé vyprávění zaujalo děti z bošo-
vické základní školy.

KALENDÁŘ AKCÍ – BŘEZEN 2015

Přednáška Š. Navrátilové • Foto: B. Maleček



Jablko se ne/kou‰e!
Poãítaãe Apple od roku 1983

VÝSTAVA UNIKÁTNÍ KOLEKCE HISTORICKÝCH POČÍTAČŮ APPLE

Partneři výstavy:

od

26. 3.
2015

Výstava se koná na zámku ve Slavkově u Brna
od 26. března 2015

Vernisáž výstavy proběhne při příležitosti slavnostního zahájení sezony na zámku
ve čtvrtek 26. března 2015 v 16 hodin v Historickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz

Výstava potrvá do 14. června 2015
Otevřena je souběžně s provozem zámku • www.zamek-slavkov.cz



Vyzkoušejte náš nový internetový
 kalkulátor oprav vozů ŠKODA!

http://www.autobayer.cz/skodaeconomy/

ŠKODA Economy servis – 
kalkulátor oprav
Vyzkoušejte náš nový kalkulátor oprav vozů

ŠKODA starších 5 let!

Zadejte jen údaje o Vašem voze, vyberte si z naší nabídky požado-

vaný servisní úkon. Výsledná zvýhodněná cena je vždy kompletní,

obsahuje cenu náhradních dílů, práci a DPH. 

Co Vám tato služba nabízí?
Dokonalý přehled
Objednávku servisních úkonů si sestavíte sami, zároveň získáte dokonalý přehled o ceně náhradních

dílů a servisních úkonů.

Autorizovaný servis
O váš vůz se postará odborný a proškolený tým servisních techniků značkového servisu Škoda.

Vaše auto dostane to nejlepší
Používáme kvalitní náhradní díly pouze ze Škoda Auto Mladá Boleslav. Jejich hlavní přednost se vyzna-

čuje ideálním poměrem mezi cenou a kvalitou.

Záznam do servisní databáze Škoda Service
Provedené úkony zaznamenáme do servisní databáze Škoda Service a potvrdíme do servisní knížky. Infor-

mace o pravidelném servisu vašeho vozu v autorizovaném servisu zvyšují jeho cenu při případném prodeji.

Kontrola technického stavu vozu zdarma
Kupujete ojetý vůz? Nabízíme Vám jedinečnou příležitost nechat si ho zdarma u nás v autorizovaném

servisu Škoda zkontrolovat. Atraktivní nabídka se vztahuje na vozy ŠKODA Felicia, Fabia, Octavia,

 Superb a Roomster staré 4 a více let, které máte ve vlastnictví maximálně 2 měsíce. Získejte od nás vy-

plněný formulář technické kontroly ojetého vozu zdarma. Zjistěte, v jaké kondici se Váš vůz nachází.

Ostatní značky koncernu Volkswagen
Pokud vlastníte jinou značku vozu z koncernu Volkswagen (Volkwagen, Audi, Seat) starší 5 let, rádi pro

Vás připravíme cenovou nabídku požadovaných servisních úkonů. Neváhejte nás kontaktovat.

Věříme, že Vás tato služba zaujme.


