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V sobotu 5. září proběhl již
42. ročník Slavkovské pípy.

Startovalo se tradičně z Hostince
Na Špitálce po klasické trati
Slavkov Špitálka (1. pivo) – Kře-
novice (2. pivo) – Hrušky (žádné
pivo) – Vážany (3. pivo) – Slav-
kov Na zastávce (4. pivo) – cíl
Špitálka. 

Po doběhnutí posledních
běžců v limitu se závodníci
a návštěvnící přesunuli na za-
hrádku, kde k poslechu a tanci
hrála SMP+. 

Slavkovská pípa
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Krátce pod 19. hodině proběhlo slav-
nostní vyhlášení výsledků a udělení cen
a poté opět pokračoval hudební program
pro zaplněnou zahrádku Hostince Na Špi-
tálce

No a co na závěr? Pěkné počasí podpo-
řilo hojnou účast – 128 závodníků a o ur-

putnosti běžců svědčí například to, že o po-
řadí v týmech na 9. a 10. místě rozhodly
3 desetiny sekundy.

Děkujeme všem, kteří podpořili závod
jak cenami, tak osobní pomocí. No a za rok
na shledanou na 43. ročníku Slavkovské
pípy. mp

SLAVKOVSKÁ

PÍPA

Výsledky 42. pípy
Muži:

1. Koudelka Lukáš (Slavkovský pivovar)
2. Hořava Jiří (Slavkovský pivovar)
3. Kyjovský Radovan (Cyklo Kyjovský)

Ženy:
1. Ciesarová Denisa (Za nás)
2. Nosková Kristýna 
3. Pištěláková Hana (Za nás)

Týmy muži:
1. Slavkovský pivovar
2. Cyklo Kyjovský
3. Fernet

První Slavkovák v cíli:
Jiří Hořava (Slavkovský pivovar)

Poslední jednotlivec v limitu:
Vrba Martin (Mc Vinné sklepy C)

Poslední tým v limitu:
ARMY

Nejvíce piv v limitu:
Adam Hoza (ARMY) – 9 piv

Nejvíce účastí:
Zdeněk Andrla

Nejstarší účastník:
Lekavý Jara (Mc Vinné sklepy D)

42. místo v cíli:
Florián Michal (BNPS)

Nejvzdálenější účastník:
Mauthner Roy – Izrael (Maccabi Brno) Fo
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Lukáš Koudelka

Karel Rotroekl Army team

Napětí před startem Jeden z organizátorů Michal Poláček

Na úspěch! (vpravo vítězka v ženské kategorii Denisa Ciesarová)

Bečka team

Jara Lekavý Vítěz pípy L. Koudelka (zřejmě slušný oddíl…)



3SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU9/2015

Odbor investic a rozvoje Vás touto cestou in-
formuje o probíhající poslední etapě rekon-
strukce ulice Smetanova. Staveniště bylo
investorovi, kterým je společnost Eurovia CS
a. s., předáno protokolárně dne 1. 9. 2015. Sta-
vební ruch nastal skutečně až v týdnu od 7. 9.
2015. Do této doby probíhalo vytyčování in-
ženýrských sítí a povolování uzavírky. Délka
realizace je dle smluvních podmínek nastavena
na 3 měsíce. Nyní probíhají zemní práce spo-
čívající v odtěžení původních podkladních
vrstev a jejich odvoz na skládku. S občany

a vlastníky technické infrastruktury jsou ko-
munikovány opravy jejich sítí. V úseku cca
15 m proběhne například stranová přeložka ve-
dení telefonního kabelu O2. V nejbližších
dnech bude probíhat pokládka podkladních
štěrkových vrstev. Součástí je i vzhledem ke
špatné únosnosti podloží výměna-sanace
zemní pláně. Po provedení konstrukce vo-
zovky budou započaty práce na chodnících
a podélných stáních tak, aby občané mohli
potom využívat pro zpřístupnění svých nemo-
vitostí štěrkové vrstvy vozovky.

Práce na rekonstrukci Smetanovy ulice jsou v plném proudu
Šířkové uspořádání celé ulice bude o proti

úseku mezi ulicemi Dvořákova a Lidická menší
z důvodů užšího stávajícího uličního profilu.
Vozovka bude dosahovat šířky 5,1 m, podélná
stání po obou stranách 1,9 m a chodníky 1,5 m.
Od Lidické ulice bude vybudován nový zpoma-
lovací práh. Tyto prvky a uspořádaní vyvolané
stávající zástavbou přispějí ke zklidnění do-
pravy v této ulici. Tímto projektem bude docí-
leno ukončení celkové rekonstrukce ulice
Smetanova, která byla zahájena v roce 2013.

Ing. Petr Lokaj, odbor IR

Mnozí z vás si jistě již povšimli, že od září
máme ve městě rozmístěné nové kontejnery
pro sběr textilu. Prozatím jsou tak na stávají-
cích stanovištích dvoje kontejnery do doby,
než si je dosavadní provozovatel odveze. Stále
tedy můžete čisté oděvy, obuv a hračky odná-
šet do kontejnerů na ul. Nádražní – směr k ná-
draží ČD, Koláčkovo nám., ul. Polní –
chovatelé a nově také na ul. Tyršovu – naproti
prodejně mototechny. Veškeré sesbírané věci
si společnost odváží do třídírny v Boskovicích
a dále pak využívá pro export oděvů do zemí
třetího světa mimo země EU, k recyklaci na dr-
cenou příměs pro papírenský průmysl, dále
jako čisticí hadry pro automobilový a strojíren-
ský průmysl. Neupotřebitelné materiály jsou
využity energeticky. Z výtěžku ze sesbíraných
oděvů jsou podporovány neziskové projekty.

Společnost TextilEco je mimo jiné donátorem
Nadace SOVA, která získané prostředky smě-
řuje do oblasti školství, výzkumu a zdravotnic-
tví. Více na www.nadacesova.cz.

S vaším sběrem textilu bude o to větší
pomoc potřebným. Děkujeme!

Ing. Kubešová, odbor ŽP

Sběr textilu s TextilEco, a. s.

Vývoz popelnic 28. září
Upozorňujeme občany, že v pondělí

28. září (státní svátek) bude probíhat svoz
komunálního odpadu dle harmonogramu.
Nezapomeňte tedy přistavit popelnice k vý-
vozu.

V tento den však zůstane sběrný dvůr
uzavřen. Ing. Kubešová, odbor ŽP

Divadlo Stodola a Město Slavkov u Brna vás
zvou na muzikálové představení Rebelové, které
se uskuteční v sobotu 24. října od 19 hodin v
SC Bonaparte ve Slavkově u Brna. Vstupné
100 Kč. Vstupenky jsou v předprodeji v infor-
mačním centru, e-mail: infocentrum@zamek-
slavkov.cz, tel.: 513 034 156. mk

Rebelové
ze Stodoly

Rekonstrukce Smetanovy ulice • Foto: 2x B. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

20. řádná schůze RM – 24. 8. 2015
1. RM schvaluje vyřazení nabídky od bankovní

instituce Komerční banka, a. s., na refinancování
úvěru úhradu závazku na podílu rekonstrukce SC
Bonaparte ve Slavkově u Brna, nabídková cena
53 257,37 Kč při úrokové sazbě 3M PRIBO +0,12
% p. a.

2. RM schvaluje nejvýhodnější nabídky, které byly
podány v následujícím znění a od uvedených doda-
vatelů úvěrových služeb: Úvěr na refinancování
úvěru na vybudování nové MŠ ve Slavkově u Brna,
nejvýhodnější nabídka podána Českou spořitelnou,
a. s., za nabídkovou cenu 577 657 Kč, při úrokové
sazbě 3M PRIBOR +0,16 % p. a. Úvěr na refinan-
cování úvěru na pořízení SC Bonaparte ve Slavkově
u Brna, nejvýhodnější nabídka podána Komerční
bankou, a. s., za nabídkovou cenu 145 126,82 Kč,
při úrokové sazbě 3M PRIBOR +0,14 % p. a. Úvěr
na refinancování úvěru na úhradu závazku na po-
dílu rekonstrukce SC Bonaparte ve Slavkově u Brna,
nabídka vybrána od České spořitelny, a. s., za na-
bídkovou cenu 60 032 Kč, při úrokové sazbě 3M
PRIBOR +0,16 % p. a. s RM současně souhlasí
s uzavřením smluv o poskytnutí úvěrů s uvedenými
dodavateli úvěrů za podmínky schválení přijetí
úvěrů v ZM.

3. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opa-
tření: č. 44 – Dotace MPSV výkon sociální práce,
č. 45 – Pěstounská péče, č. 46 – MěÚ – čerpání re-
zervy.

4. RM schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě
mezi městem Slavkov u Brna a Komerční bakou,
a. s., a uzavření Dohody o stanovení individuálních
cen mezi městem Slavkov u Brna a Komerční ban-
kou, a. s.

5. RM souhlasí se změnou technického řešení
městského rozhlasu, a to z drátového –metalického

vedení na bezdrátový systém. RM dále schvaluje
zahájení veřejné zakázky na akci: „Rekonstrukce
veřejného osvětlení v ulici Bezručova, Slavkov
u Brna“ dle předložených podmínek uvedených
v této zprávě, výzvě k podání nabídek a v návrhu
smlouvy o dílo. RM současně schvaluje okruh sub-
jektů, které budou vyzvány k podání nabídky
a návrh na složení komise pro otevírání a hodno-
cení nabídek.

6. RM ukládá odboru IR ve spolupráci s odborem
FO předložit na další jednání RM před zasedáním
ZM návrh na zajištění financování příprav projek-
tových záměrů, které lze financovat z dotačních
fondů.

7. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr směny
části pozemku parc. č. 4353/1 orná půda o výměře
cca 300 m2.

8. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností
RWE GasNet s.r.o., po pozemcích města parc.
č. 525/1 a parc. č. 564, oba ostatní plocha v k. ú.
Slavkov u Brna dle přiloženého zákresu do katas-
trální mapy (stavba s názvem „STL plynovod a 3 ks
plynovodních přípojek Slavkov u Brna, ul. Úzká
č. stavby 8800082117, investor STAVEBNÍ SPOLEČ-
NOST ČÁSLAVA s.r.o.“).

9. RM souhlasí s uzavřením Dohody o podmín-
kách vybudování stavby na pozemcích města
parc.č. 350/1, 349/6, 347/18, 347/17, 347/4, 351/3
v k.ú. Slavkov u Brna, která zakládá právo staveb-
níka VaK Vyškov a.s., k realizaci oprav vodovodu. 

10. RM souhlasí s uzavřením dohody o podmín-
kách provedení stavby na pozemcích města Slavkov
u Brna parc. č. 3750/89 a 3750/69 v k.ú. Slavkov
u Brna, která zakládá právo stavebníka pana Mar-
tina Šafránka k realizaci stavby „Rodinný dům na

parcele č. 3750/107, Slunečná ulice, Zlatá Hora,
Slavkov u Brna“.

11. RM odkládá materiál ve věci oploceného vý-
běhu pro psy.

12. RM doporučuje ZM vydat novou obecně zá-
vaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Slavkov
u Brna.

13. RM souhlasí s přijetím věcných darů dle pří-
lohy č. 1 (modely lodí) a s jejich zařazením do sbír-
kového fondu ZS-A.

14. RM schvaluje přidělení bytu č. 8, Fügnerova
109, 684 01 Slavkov u Brna.

15. RM schvaluje výpověď nájemní smlouvy
č. 06/2014, která byla uzavřena dne 9. 6. 2014
s paní Květoslavou Obornou na pronájem kanceláře
č. 46 ve II. NP budovy Koláčkovo nám. 727 ve Slav-
kově u Brna, o výměře 9,70 m2, v tříměsíční výpo-
vědní lhůtě.

16. RM souhlasí s uspořádání hudebního festivalu
TOPFEST 2016 v prostorách zámeckého parku v roz-
sahu dle důvodové zprávy, s tím, že konec bude nej-
později v 01 hodin.

17. RM schvaluje zapůjčení zvukové aparatury
města pro potřeby Austerlitz Adventure, z.s., na tri-
atlonový závod Austerlitzman 2015 na sobotu 29.
8. 2015.

S nebývale horkým létem jsme se rozloučili
a nastává období důkladnějšího a častějšího
úklidu nejen v zahrádkách. A možná, než se
nadějeme, bude nutné navečer přiložit nějaké
polínko do ohně, nebo i pár lopatek uhlí do
kotle. 

S plošným vypalováním trávy dnes už snad
nikdo problém nemá, to zákon o požární
ochraně zakazuje. Podle zákona o ochraně
ovzduší lze spalovat jen suché rostlinné ma-
teriály neznečištěné chemickými látkami, což
znamená, že nemůžeme pálit dřevo např.
z rozbitého nábytku, dřevotřísku, okenní rámy
apod. Pálení zahradního odpadu by se mělo
omezit pouze na suché listí napadené choro-
bami, jejichž zárodky nelze bezpečně zlikvi-
dovat ani povápněním a zkompostováním
(např. antraknóza ořešáků, bakteriální spála
jabloňovitých). Ostatní zahradní biologické
odpady je nutné třídit (podle obecně závazné
vyhlášky o stanovení systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Slav-
kov u Brna) a ukládat do vyhrazených sběr-
ných nádob. Někdo má na bioodpad hnědou
popelnici, ostatním občanům města slouží
k tomuto účelu na stálých místech rozmístě-
ných 40 zelených otevřených kontejnerů. Je-
jich svoz pravidelně zajišťují Technické
služby města Slavkova u Brna až do 31. října

povinně, dle počasí i déle. Pokud však někdo
na oheň přihodí třeba vlhký zahradní odpad,
sáčky z umělé hmoty, barevně potištěný papír
a jiné nevhodné materiály, vznikají při spalo-
vání zdraví škodlivé sloučeniny. Polovina
těchto škodlivých látek létá ve vzduchu
v okruhu 10 metrů a pak klesá k zemi. Poblíž
takového ohně sám „topič“ vdechuje koktejl
oxidu uhelnatého, rakovinotvorného dioxinu,
chlorovaných uhlovodíků a navíc tak podpo-
ruje tvorbu přízemního ozónu (letní smog).
I novinový papír by měl posloužit pouze pro
podpálení. Nevhodné je rovněž rozdělávání
ohně pod rouškou tmy. Nemusí se dít hned
něco nezákonného, ale pokud o vašem zá-
měru nevědí ani sousedé, nelze se divit, že na
šířící se kouř někdo z obavy možného požáru
upozorní Policii a ta následně přivolá i hasiče.
Až za zvuku sirény se palič dovtípí a rychle
hasí. Ale takový zbytečný výjezd není le-
grace! Už jenom z toho důvodu, že na jiné
místo pak mohou přijet pozdě.

Město Slavkov u Brna nevydalo obecně zá-
vaznou vyhlášku o podmínkách pálení či zá-
kazu spalování. Zákazy řeší výše zmiňované
speciální zákony. Vždy je však potřeba „vzít
rozum do hrsti“. Raději uvědomit sousedy,
dohodnout akci a termín s odborem životního
prostředí, větší rozsah oznámit hasičům. Ne-
pálit za větru, v době nadměrného sucha ani
na otevřeném prostoru, dále např. pod stromy,

O pálení zahradního odpadu i uhlí
u lesa, za tmy,… a vždy mít po ruce kbelík
s vodou. 

Že suché listí nelze spalovat ani v kotli, řeší
také zákon, a to o odpadech. V nich lze spa-
lovat jen látky, které stanoví výrobce těchto
zařízení. Bohužel ty kotle, kde se spaluje uhlí,
nám poněkud znepříjemňují život. Možná je
problém koupit kvalitní uhlí, to může být již
u dodavatele znehodnoceno příměsí něčeho
podřadného. V prvé řadě je nutné dané topidlo
správně obsluhovat, aby probíhalo dokonalé
spalování bez vzniku škodlivin. Díky tomu se
pak v době inverze „dusí“ polovina města.
Právě nyní je vhodná doba na odbornou revizi
topidel a vyčištění komínů. 

Ke změně kotle na uhlí na moderní ekolo-
gický zdroj vytápění (na biomasu, plynový
kondenzační kotel, tepelné čerpadlo) se na-
bízí využití tzv. kotlíkových dotací. Výše
podpory pro občany Slavkova u Brna bude
navýšena o 5 % a celková výše pak může do-
sáhnout až 85 %, tj. max. 127,5 tis. Kč. Od
roku 2022 nebude v České republice možné
v domácnostech provozovat staré, neekolo-
gické kotle 1. a 2. emisní třídy. Snažme se být
ohleduplní, myslet ekologicky a chovat se
k ostatním tak, jak chceme, aby se oni  chovali
k nám. Bližší informace o dotacích naleznete
na www.slavkov.cz nebo v č. 8 Slavkovského
zpravodaje.

Ing. Kubešová, odbor ŽP

Svoz bioodpadu 28. září
Ve státní svátek v pondělí 28. září nebude

svoz bioodpadu uskutečněn. Svoz bude prove-
den v následujících dnech, tj. v úterý 29. září
a středu 30. září. Petr Zvonek, ředitel TSMS
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Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Bc. Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz

21. řádná schůze RM – 7. 9. 2015
1. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření:

č. 47 Přesun položek SÚPÚ, č. 48 – Rozpočtování pří-
jmů, č. 49 –Odvody z loterií a jiných podobných her.

2. RM ukládá odboru FO předložit na RM před za-
sedáním ZM návrh rozpočtového opatření na zajištění
dokladů k žádostem o dotaci uvedených projektů,
které lze financovat z dotačních fondů ve výši
2 500 000 Kč.

3. RM doporučuje ZM schválit Program rozvoje
města na rok 2015 a delší období v předloženém
znění.

4. RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku
parc. č. 1238/1 ostatní plocha o výměře cca 24 m2

manželům Ladislavovi a Věře Hrubým za jednotkovou
obvyklou cenu stanovenou znaleckým posudkem ve
výši 1500 Kč/m2 za část pozemku, který se nachází se
pod stavbou rodinného domu a ve výši 800 Kč/m2 za
část pozemku, který je užíván jako zahrada.

5. RM doporučuje ZM zrušit své usnesení
č. 82/4/ZM/2015 přijaté na 4. zasedání ZM dne 15. 6.
2015 a doporučuje schválit prodej části pozemku parc.
č. 760/4 zahrada o výměře cca 60 m2 z vlastnictví
města do vlastnictví paní Veronice Brázdilové za cenu
obvyklou ve výši 418,66 Kč/m2 stanovenou znaleckým
posudkem a za podmínky vybudování předzahrádky
s pergolou do jednoho roku od podpisu smlouvy. Ná-
klady spojené s převodem nemovitosti uhradí žada-
telka.

6. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr prodeje
části městských pozemků parc. č. 354/18 o výměře cca
177 m2; parc. č. 354/29 o výměře cca 160 m2; parc. č.
354/18 o výměře cca 177 m2 a parc. č. 354/23 o vý-
měře cca 70 m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

7. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem části
pozemku parc. č. 1238/1 ostatní plocha o výměře
21 m2 z vlastnictví města do vlastnictví společnosti E.
ON Distribuce a.s., za celkovou kupní cenu ve výši
6070 Kč (tj. 289 Kč/m2). Náklady související s převo-
dem nemovitosti uhradí kupující.

8. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě na výkup části pozemku
parc. č. 1083/49 orná půda v k.ú. Hodějice o výměře
cca 83,3 m2, dle přiložené situace, za navrhovanou
kupní cenu ve výši 20 Kč/m2, celkem tedy za částku
1666 Kč.

9. RM doporučuje ZM zrušit své usnesení
č. 16/2/MZM/2015 přijaté na 2. mimořádném zasedání
ZM dne 31. 7. 2015 a doporučuje schválit směnu
městských pozemků a to pozemek parc. č. 1085/12
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 222 m2 za jed-
notkovou cenu ve výši 526 Kč/m2; zastavěnou část po-
zemku parc. č. 1085/23 o výměře 176 m2 za
jednotkovou cenu ve výši 526 Kč/m2; část travnaté
plochy pozemku parc. č. 1085/23 o výměře 275 m2 za
jednotkovou cenu ve výši 376 Kč/m2 a pozemek par-
koviště parc. č. 1085/24 o výměře 124 m2 za jednot-
kovou cenu ve výši 321 Kč/m2, vše v k.ú. Slavkov
u Brna; za pozemek parc. č. 1089/26 o výměře 501 m2

v k.ú. Slavkov u Brna oceněn jednotkovou cenou ve
výši 376 Kč/m2, jehož vlastníkem je společnost Golf In-
vest Austerlitz, s finančním vyrovnáním rozdílu hod-
noty směňovaných nemovitostí dle odhadních cen,
a to ve výši 164 026 Kč, kterou zaplatí společnost Golf
Invest Austerlitz, a.s. ve prospěch města Slavkov
u Brna.

10. RM souhlasí uzavřením dohody o podmínkách
provedení stavby na pozemcích města Slavkov u Brna
parc. č. 1085/1, 1085/6 a 1085/12, která zakládá právo
stavebníka společnosti Golf Invest Austerlitz, a.s., k re-
alizaci stavby „Přístavba golfového baru a venkovní
odpaliště“ za podmínky předchozího uzavření směnné
smlouvy řešící vlastnické vztahy k pozemkům, na nichž
se stávající a budoucí stavba nachází.

11. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s., týkající se pozemku parc. č. 1131
ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna, který je v ma-
jetku města (stavba s názvem „Slavkov, kabel NN
Hrubá“).

12. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne
30. 4. 2014 se společností RWE GasNet, s.r.o., na zá-
kladě kterého bude doplněn pozemek parc. č. 2580
orná půda (stavba s názvem „Prodloužení STL plyno-
vodu včetně plynovodní přípojky pro novostavbu
autoservisu, dílny a garáží, investor p. Josef Novo-
městský, číslo stavby 65880“) dle přiloženého geo-
metrického plánu, jako budoucí služebný pozemek.

13. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k nájemní
smlouvě ze dne 11. 6. 2012 se společností Rostěnice a.s.

14. RM schvaluje uzavření Smlouvy o zemědělském
pachtu s manžely Jaroslavem Čižmárem a Marcelou
Čižmárovou na pozemek parc. č. 1078/3 zahrada o vý-
měře 1324 m2 v k.ú. Slavkov u Brna za roční nájemné
ve výši 530 Kč.

15. RM schvaluje nájem za umístění reklamních
poutačů ve výši 2000 Kč vč. DPH/běžný rok/pole plotu
i započaté pole na plotech v ulicích Husova par. č. 70
a Kollárova par. č. 686/1 a pověřuje odbor IR odbor IR
uzavíráním nájemních smluv.

16. RM ukládá odboru IR předložit RM ke schválení
návrh dohody o podmínkách vybudování stavby s paní
Helenou Přikrylovou, na umístění stavby „mini kni-
hovničky“ na zelené ploše u Penny marketu na parcele
č. 3073/ 9, která je ve vlastnictví města.

17. RM ukládá odboru DSH projednat předložený
návrh dopravního značení na ul. Litavská s Policií ČR
a odboru IR v případě kladného stanoviska a stano-
vení DZ zajistit jeho realizaci.

18. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody
a odvádění dešťových vod se společností VaK Vyškov
a.s.

19. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se
společností Organizačně správní institut o.p.s., na za-
jištění dodávky elektrické energie pro rok 2016.

20. RM bere zápis z komise pro rozvoj města a do-
pravu č. 6-2015 na vědomí.

21. RM bere informaci ve věci ochrany prostředí vel-
kého rybníka ve Slavkově u Brna na vědomí.

22. RM doporučuje ZM schválit uzavření předlože-
ných veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace – pří-
spěvku v rámci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón
s Římskokatolickou farností Slavkov u Brna a s Ing. Mi-
roslavem a Ivanou Zichovými.

23. RM schvaluje přidělení bytu č. 8, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši
60 Kč/m2.

24. RM schvaluje přidělení bytu č. 2, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši
60 Kč/m2.

25. RM schvaluje snížení nájemného pro rok 2016
na 1 Kč za užívání budovy požární stanice na ul. Ma-
linovského pro HZS Jmk.

26. RM bere na vědomí režim provozu kotelny Zlatá
Hora a ukládá informovat o režimu provozu kotelny
odběratele tepla.

27. RM na základě zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek na akci „Čištění svodnice v trati Klínek k.ú.
Slavkov u Brna“ rozhoduje o vyloučení nabídky ucha-
zeče Ladislava Vaška z dalšího procesu zadávání ve-
řejné zakázky z důvodu nesplnění kvalifikačních
předpokladů, rozhoduje, že nejvýhodnější nabídka na
akci „Čištění svodnice v trati Klínek k.ú. Slavkov

u Brna“ byla předložena uchazečem EDMA a schva-
luje uzavření smlouvy o dílo.

28. RM doporučuje ZM schválit předložený Program
pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti
sociálních služeb pro rok 2016.

29. RM doporučuje ZM schválit systém spolufinan-
cování sociálních služeb pro občany Slavkovska, který
se zakládá na aktuálně platných Pravidlech řízení o při-
znání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok
2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb
a zavázat se poskytnout dotace na služby zařazené do
minimální sítě služeb v povinném procentu podílu
a maximální výši uvedené v tabulce pro každou službu.
Dotace se poskytnou za podmínky, že služby úspěšně
projedou dotačním řízením Jmk a ORP Slavkov u Brna.

30. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí
a udržování počítačového programu FISO č. 2015-002
se společností AQE advisors, a. s., za podmínky schvá-
lení rozpočtového opatření č. 43 – MěÚ čerpání re-
zervy ZM.

31. RM doporučuje ZM schválit Program pro posky-
tování příspěvků z odvodů z loterií a jiných podobných
her na podporu činnosti organizací pracujících s mlá-
deží včetně povinných formulářů dle předloženého ná-
vrhu s tím, že roční částka zůstane ve výši 10 %
z přijatých odvodů z loterií a jiných podobných her za
předchozí rok, maximálně 300 000 Kč.

32. RM bere na vědomí předloženou zprávu ve věci
soch v zámeckém parku a souhlasí s navrženým po-
stupem.

33. RM ukládá odboru IR zajistit zpracování znalec-
kého posudku na stanovení ceny obvyklé za užívání
pozemků ve vlastnictví města Slavkov u Brna ing. Pa-
vlem Maradou v souvislosti s jeho provozem živočišné
zemědělské výroby v jižní části města Slavkov u Brna.
RM současně ukládá starostovi jednat s panem
ing. Pavlem Maradou o možnostech ukončení provozu
zemědělské živočišné výroby v jižní části města
a o uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem
budou pozemky ve vlastnictví města Slavkov u Brna,
které ing. Pavel Marada fakticky užívá.

34. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
story sloužící k podnikání v přízemí budovy č.p. 126
na poz. p. č. 966 (Společenské centrum Bonaparte),
která je součástí pozemku parc. č. 966 v katastrálním
území Slavkov u Brna, o celkové výměře 422 m2

s panem Jaroslavem Kuchyňkou, za podmínek uvede-
ných v přiloženém návrhu smlouvy.

35. RM bere na vědomí návrh na rozšíření kapacit
Městské policie ve Slavkově u Brna.

36. RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro
sport a volný čas.

37. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS
č. 1/2015 v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.

38. RM bere na vědomí zápis z porady ředitelů slav-
kovských škol a školských zařízení s vedením města
a neschvaluje vydání parkovacích karet pro slavkovské
školy a školská zařízení.

39. RM uděluje Základní škole Tyršova 977 výjimku
z počtu žáků v páté třídě na školní rok 2015/2016.

40. RM odkládá žádost o souhlas s použitím pro-
středků rezervního fondu ZŠ Tyršova.

41. RM schvaluje převedení prostředků RF na IF ZŠ
Komenského ve výši 157 000 Kč na přípravné práce,
450 000 Kč na zakoupení konvektomatu, 80 000 Kč
na zakoupení řezačky masa.

42. RM schvaluje zahraniční služební cestu Mgr. Evy
Oubělické, DiS. do Dolního Rakouska dne 14. září 2015.

43. RM schvaluje program 5. řádného zasedání ZM
v předloženém znění.
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Aktuální pozvánky nejen na kulturní akce
najdete na

www.veslavkove.cz

Město Slavkov u Brna vás zve na pořad,
který potěší nejen pamětníky šedesátých let,
ale i ty, kteří si písničky dvojice Suchý-Šlitr
poslechnou či zazpívají třeba u táboráku, kde
už dávno zdomácněly. Jiří Šlitr bude přítomen
svojí hudbou, sekundantem v dialogu s publi-
kem je Jiřímu Suchému již dlouhá léta vyni-
kající Jitka Molavcová. Když k tomu
připojíme Orchestr Divadla Semafor pod ve-
dením Jiřího Svobody a slíbíme, že zazní Pra-
mínek vlasů, Blues pro tebe, Klokočí, Lípa
zelená a Marnivá sestřenice, není pochyb, že
vaše duše bude pohlazena semaforskou poeti-
kou a vaše bránice zase polechtána inteligent-
ním humorem.

Představení se uskuteční ve středu  4. listo-
padu od 19 hodin ve velkém sálu SC Bona-
parte. Vstupenky v hodnotě 280 Kč si můžete
zakoupit v předprodeji v Informačním centru
na Palackého náměstí 1, tel.: 513 034 156, e-
mail: infocentrum@zamek-slavkov.cz.

MgA. Martin Křížka

Jiří Suchý a Jitka Molavcová

nádvoří diváky. Herci hrající v oknech histo-
rického sálu, nádherná hudba a zpěv. To vše
vytvářelo neopakovatelnou atmosféru, kterou
nadšení diváci ocenili potleskem ve stoje. Dě-
kujeme celému realizačnímu týmu a účinkují-
cím! vs

Slavkovský zámek se proměnil v Karlštejn.
Zaplněné nádvoří tleskalo muzikálu ve stoje

Byl to úžasný zážitek! Zámek Slavkov –
Austerlitz se proměnil v pátek v noci 4. září
v hrad Karlštejn. Městské divadlo v Brně na
nádvoří našeho zámku přemístilo kulisy muzi-
kálu s legendárními písněmi od Karla Svobody
Noc na Karlštejně. Nasvícený zámek, zaplněné

S Pydlou v zádech • Foto: archiv

Město Slavkov u Brna vás zve v sobotu 26.
září v 19 hod. do velkého sálu SC Bonaparte
na komedii Zory Kostkové Z louže pod okap.
V představení hrají Vladimír Kratina, Dana
Homolová, Michaela Dolinová a Filip Tomsa.

Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo,
uplácelo… a není tomu jinak ani dnes…

Námět komedie pochází z mnoha kauz, které
se v posledních letech vyrojily v našem pro-
středí a které nás zvedají ze židlí. My vám ne-
řekneme jak náš příběh dopadne, ale slibujeme,
že bude hlavně k smíchu.

Vstupenky v hodnotě 200 Kč můžete zakoupit
v Informačním centru ve Slavkově u Brna, tel.:
513 034 156, e-mail: infocentrum@zamek-slav-
kov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.

MgA. Martin Křížka

Komedie Z louže pod okap
S Pydlou v zádech

Město Slavkov u Brna vás zve v pátek
16. října v 19 hodin do velkého sálu SC Bo-
naparte na hru Divadelní společnosti Josefa
Dvořáka S Pydlou v zádech.

Hrají a zpívají: Josef Dvořák (voják,
holič), Markéta Hrubešová (královna), Ros-
tislav Trtík (mladý král), Karel Gult alt. Jiří
Veit (komorník), Veronika Bajerová alt. Dag-
mar Schlehrová (učitelka, bába).

Vstupenky v hodnotě 290 Kč můžete zakou-
pit ve slavkovském Informačním centru, tel.:
513 034 156, e-mail: infocentrum@zamek-
slavkov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.

MgA. Martin Křížka

Noc na Karlštejně na nádvoří slavkovského zámku • Foto: 3x archiv

Z louže pod okap • Foto: archiv
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Slavkovská iniciativa smíření, která letos
slaví 20. výročí svého vzniku, se zrodila v srd-
cích několika nadšenců na Slavkovském
zámku, jehož tehdejším ředitelem byl blahé
paměti Ing. Jan Špatný. Postupně se přidávali
další a další, ale spojením Slavkovské inici-
ativy smíření s Dobrovolným svazkem obcí
Ždánický les a Politaví vznikla platforma,
která umožňuje spolupráci všech lidí dobré
vůle, bez ohledu na jejich konfesi nebo poli-
tickou příslušnost.

Každý ročník Slavkovských dnů smíření

měl svoje téma, to letošní je „Evropa – místem
pro lidi dobré vůle“. Vycházíme z evangelij-
ního poselství „Pokoj lidem dobré vůle“
a přesto nebo právě proto, že současná Evropa
je zmítaná nepokojem, chceme mluvit o po-
koji.

V žádném seznamu lékařských diagnóz
byste nenašli nemoc, která se jmenuje „deficit
Božího pokoje“, a přitom se jedná o nejzáva-
žnější nemoc lidstva.

Nikdy by nevznikly malé či velké, místní či
světové konflikty, kdyby jejich aktéři byli napl-

Dvacet let Slavkovské iniciativy smíření
nění Božím pokojem. Nedocházelo by ani
k manželským konfliktům a děti by mohly vy-
růstat v harmonických rodinách. Historie by
byla chudá na náboženské konflikty, o válkách
ani nemluvě.

Boží pokoj je ta nejlepší ochrana, pomoc
i lék – zatím stále tak málo ceněný.

Věřím, že program letošních Slavkovských
dnů smíření přispěje k vytváření a šíření tohoto
pokoje v naší společnosti, ale především v na-
šich srcích.

Rev. Jaroslav Kratka, SChLJ

Mezinárodní slavnostní ekumenická boho -
služba zakončí dvacátý ročník Slavkovské in-
iciativy smíření. Součástí bude i přijetí
a povýšení rytířů mezinárodního katolického
řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Unikátní
obřad povede římskokatolický kardinál Milo-
slav Vlk. Bohoslužbě budou předcházet setkání
se zástupci nových partnerských měst, diskusní
panely s občany, veřejný koncert i folklorní vy-
stoupení. Vstup na všechny akce je volný.
Přímý přenos bohoslužby bude na TV NOE.

Zámek Slavkov – Austerlitz bude hostit dva-
cátý ročník Slavkovské iniciativy smíření
s podtitulem Evropa – místo pro lidi dobré
vůle. Jubilejní ročník má rozšířený program
a ještě více než předchozí ročníky zapojuje ve-
řejnost. 

Kromě pátečního koncertu se můžou občané
zúčastnit diskusních seminářů, programu pro
seniory a děti a výstavy. Mezinárodní přátelské
setkání vyvrcholí tradiční ekumenickou bohos-
lužbou, jíž bude celebrovat kardinál Miloslav
Vlk. Letos zde bude poprvé přijímat a povyšo-
vat šest členů Vojenského a špitálního řádu sv.
Lazara Jeruzalémského. 

„Těší mě, že letošní dvacáté setkání bude
nejen slavnostnější než jindy, ale budeme na
něm řešit i aktuální problémy Evropy. Diskusí
se totiž budou účastnit i představitelé nových
partnerských měst Slavkova u Brna maďar-
ského Ásványráró a slovenské Tepličky,“ uvedl
místostarosta města Slavkov u Brna Ing. Petr
Kostík, jeden z hlavních organizátorů Slavkov-
ské iniciativy smíření. 

Páteční program bude zahájen v 10 hodin
v Divadelním sále slavkovského zámku, kdy se
sejdou zástupci partnerských obcí. Pro děti
z místních škol a školek bude připravený pro-
gram Pohádkový les. Odpoledne bude patřit
dobrovolnickým spolkům a sdružením a také se-
niorům. Cílem bude výměna zkušeností. Nejen
senioři zase můžou cvičit svoji paměť při zábav-
ných hrách. Diskuzní panel bude pokračovat na
téma rozvoje obcí a zahraniční spolupráce. Na
radnici bude také vernisáž výstavy fotografií na
téma Přítomnost EU v životě občanů.

Páteční program vyvrcholí veřejným kon-
certem dvou pěveckých sborů v historickém
sále a vystoupením varhanistky Kateřiny Mál-
kové. Tradičně zazní slavné skladby v podání
mladého pěveckého sboru Vox Iuvenalis, vy-
stupujícím pod záštitou Vysokého učení tech-
nického v Brně. Po dlouhé odmlce se také
představí slavkovský pěvecký sbor Collegium

musicale bonum. Slavnostní večer zakončí var-
hanní koncert. 

Sobotní program bude opět ve znamení di-
skuzních seminářů, mimo jiné i na téma
o druhé světové války a duchovna.

Ve 14 hodin se pak uskuteční slavnostní eku-
menická bohoslužba. Po ní se před farním koste-

Kardinál Miloslav Vlk na Slavkovské iniciativě smíření
lem odehraje folklorní vystoupení souborů z part-
nerských měst. Jako symbol přátelství budou
mladí účastnící vytvářet společnou pohlednici.

Většina akcí se uskuteční na Zámku Slavkov
– Austerlitz v Divadelním a Historickém sále.
Sobotní bohoslužba se bude konat tradičně
v chrámu Vzkříšení Páně. vs
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Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz

Mezinárodní den seniorů
Den seniorů můžete oslavit na slavkovském

zámku! Zámek Slavkov – Austerlitz se totiž
rozhodl 1. října darovat dárek lidem nad 55 let
a zlevnit o polovinu seniorské vstupné všech
prohlídkových tras. Po předložení senior pasu
nebo občanského průkazu tak může historické
sály s průvodcem zhlédnout již od 35 korun
(běžné seniorské vstupné je 70 korun).

Kromě levnějšího vstupného se můžete také
těšit na doprovodné akce, které si připraví místní
svaz diabetiků. Zadarmo si tak můžete nechat
třeba změřit tlak, zjistit, zda nejste ohroženi cu-
krovkou nebo se dozvíte novinky o zdraví.

Pokud se na zámek vypravíte, jistě vás také
potěší retro výstavy. V přízemí se můžete
v Historických cukrárnách pokochat provore-
publikovými dobrotami. V galerii v prvním
patře si zase můžete zavzpomínat na dětství
v expozici Řemesla a technika ze zámeckých
sbírek. vs

Prokažte odvahu a přijďte v pátek 30. 10.
2015 na Zámek Slavkov – Austerlitz. V časech
16:00, 17:00 a 18:00 vás Morticie Addamsová
provede svým sídlem s bohatou historií bolesti
a utrpení. Mimo to se také seznámíte s dalšími
zrůdnými obyvateli panství a možná budete
i pozváni na upíří svatbu (jako zákusek)…

Odvážné děti mohou mezi strašidla zapad-
nout svými vlastními kostýmy, které jsou sr-
dečně vítány (avšak nejsou podmínkou). Svoji

vizáž podtrhnou také malováním na obličej,
které bude probíhat přímo na zámku.

Prohlídka formou kostýmovaného předsta-
vení proběhne v části trasy Historické sály
a Podzemí. Délka je přibližně 50 minut a z dů-
vodu omezené kapacity je nutná předchozí re-
zervace na tel. 544 227 548. Prohlídka je
vhodná pro odvážnější děti v doprovodu ro-
dičů. Těší se na vás průvodci zámku.

David Kučera, DiS., ZS-S

Hrůzostrašné prohlídky zámku

Řemesla a technika – výstava v rámci
cyklu „Poklady z depozitářů“ představí sbír-
kové předměty, které se týkají různých druhů
řemesel. Technické předměty, které v průběhu
minulého století usnadňovaly chod domác-
ností, umožňovaly provozovat různá řemesla
či pomáhaly např. ve zdravotnictví, budou vy-
staveny v Galerii OK v prvním poschodí
zámku. Pokud se tedy chcete dovědět, co to
byly cechy, jaké vymoženosti používaly do-
mácnosti v období první republiky, co je to se-
dlářská lavice nebo jak vypadala zubní vrtačka
poháněná pomocí nožního pedálu, navštivte
výstavu ve dnech 17. 9.–1. 11. 2015 souběžně
s provozem zámku.

Probíhající výstavy na zámku
Historické cukrárny - výstava popisuje his-

torii a vývoj cukrařiny v rámci Českých zemí.
Návštěvníci se seznámí s historií nejoblíbeněj-
ších cukrářských surovin a pamlsků, například
marcipánu, perníku nebo zmrzliny. Výstava se
blíže věnuje první polovině 20. století. Přijďte
si zavzpomínat na kouzelnou dobu první repu-
bliky, kdy se v cukrárně za pultem usmívala
slečna se zástěrkou v bílém čepečku a čoko-
láda byla opravdovou čokoládou ve dnech
5. 9.–1. 11. 2015 souběžně s provozem zámku. 

Šípková Růženka na zámku
Průvodci slavkovského zámku pro vás při-

pravují reprízu nového představení na prohlíd-
kové trase zámku s příběhem o krásné
Růžence. Přijďte na Zámek Slavkov – Auster-
litz, kde se v neděli 4. října v časech 13, 14
a 15 hodin odehraje tato krásná pohádka,
a buďte její součástí. Kostýmy dětí jsou sr-
dečně vítány, avšak nejsou podmínkou.

Délka představení je přibližně 50 minut
a z důvodu velkého zájmu a omezené kapacity
je nutná rezervace předem na pokladně zámku
– tel. 544 227 548 (v provozu souběžně s ote-
vírací dobou).

David Kučera, DiS., ZS-A

Historické cukrárny • Foto: 2x archiv ZS-A Řemesla a technika • Foto: archiv ZS-A

Hrůzostrašné prohlídky • Foto: archiv ZS-A
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V pátek 18. září navštívila zámek Slavkov – Austerlitz Dolorez Baťová,
vnučka jednoho z našich největších podnikatelů. Přestože celý život strávila
v Brazílii, ráda se vrací do země svých předků. Jako nositelka slavného še-
vcovského jména si velmi pochvalovala výstavu Řemesla a technika, kde jsme
odkrýváme poklady našich depozitářů. Nejlépe se jí sedělo na ševcovském ver-
pánku. Dolorez Baťová výstavu navštívila spolu se zástupci společnosti Li-Kos,
která je partnerem této krásné expozice. vs

Co předcházelo slavkovské bitvě 1805
Slavkov na počátku 19. století náležel

k malým moravským městům, žilo zde (včetně
samostatné židovské části a Špitálky) kolem
2000 obyvatel. Jednalo se o město sevřené
ještě ze tří stran ve středověkých hradbách
s branami. Pouze severní část hradeb byla
v průběhu 2. poloviny 18. století zbořena, aby
ustoupila novému kostelu a rozšířeným zámec-
kým zahradám. Městu vévodily zejména dvě
stavby – zámek a kostel. 

Ke slavkovskému panství Kouniců patřilo
na počátku 19. století také městečko Nový
Rousínov, vesnice Heršpice, Hodějice, Hrušky,
Kroužek, Křenovice, Kruh, Němčany a Nížko-
vice. Mezi nejvýznamnější sousedy náleželo
liechtensteinské panství Pozořice a Ždánice na
severu a jihu, majetek náboženského fondu
(náboženské matice) na západě či brněnské ka-
pituly sv. Petra a Pavla na severu.

Majitelem slavkovského panství a celého
kounicovského fideikomisu se po smrti Ar-
nošta Kryštofa Kounice roku 1797 stal jeho
mladší bratr Dominik Ondřej II. kníže Kou-
nic. Dominik Ondřej II. se do historie zapsal
též svým velmi rozmařilým způsobem života,
díky čemuž zatížil kounicovské statky vyso-
kými dluhy. Působil jednak v diplomatických
službách (v letech 1774–1779 působil na vy-
slaneckém postu v Madridu) a službě u dvora,
kde postupně obdržel titul císařského komor-
níka, říšského dvorního rady a nejvyššího
dvorního stájmistra. Kvůli této dvorské službě
pobýval většinou ve Vídni. Zde jej zastihla také
Napoleonova invaze do Rakouska. Když se
francouzská armáda blížila k rakouskému
hlavnímu městu, uprchl s významnou částí
šlechty a úředníků do Uher. Slavkovský zámek
se tak bez jeho přítomnosti a souhlasu stává
před a po slavkovské bitvě místem odpočinku
pro rakouského císaře, ruského cara, i pro je-
jich francouzského císařského protivníka. 

Se slavkovskou bitvou je částečně spojen
rovněž Dominikův bratr František Václav,

Rod Kouniců a Slavkov na počátku 19. století
který jako jeden z mála členů rodu se primárně
nevěnoval diplomacii, ale vojenství. Rok 1805
jej zastihl ve funkci vojenského velitele Mo-
ravy. František Václav hrabě Kounic-Rietberg
se narodil 2. července 1742 jako třetí syn kanc-
léře Václava Antonína knížete Kounice. Díky
tomu nebyl předurčen ke správě rodinných
statků, ale ke státní službě, v jeho případě u ar-
mády. Po dokončení studia sloužil na počátku
Sedmileté války u Trautmannsdorfových ky-
rysníků. Posléze přešel k pěchotě, kde si jej
všiml rakouský vrchní velitel maršál Daun
a Kounice si zvolil za svého křídelního poboč-
níka. František Václav se během Sedmileté
války vyznamenal zvláště v bitvě u Torgavy,
kde byl těžce raněn. Následně Kounic stoupal
po kariérním žebříčku stále výše. Po ukončení
války byl roku 1763 jmenován plukovníkem
pěšího pluku Baden a o tři roky později plu-

kovníkem pěšího
pluku císaře Josefa II.
V roce 1773 byl po-
výšen na generálma-
jora a stal se majitelem pěšího pluku č. 38 (od
roku 1785 pak pěšího pluku č. 20). Roku 1885
byl jmenován podmaršálkem a stal se velícím
generálem tzv. Vojenské hranice, chránící jižní
část Habsburské monarchie před nájezdy
Turků.

S vypuknutím války proti revoluční Francii
byl převelen na západ do Rakouského Nizo-
zemí a roku 1794 povýšen na polního zbroj-
mistra. Během tažení do Flander velel levému
křídlu armády polního maršála Josiáše Sasko-
Koburského. Samostatně zvítězil v květnu
1794 v bitvách u Grandrengu (10.–13.) a Er-
quelinnes (20.–24.). Porazil zde v čele spoje-
neckých rakouských a nizozemských jednotek
početně daleko silnější francouzskou Arden-
skou armádu a část jednotek Severní armády,
které vedli generálové Jacques Desjardin
a Louis Charbonnier. Když ovšem byl, z poli-
tických důvodů, postaven do čela jeho jedno-
tek Vilém princ Oranžský, rezignoval Kounic
na svůj post. Účastnil se ještě bitvy u Fleures
(26. 6. 1794), ve které velel jedné ze spojenec-
kých kolon. Toto střetnutí však skončilo vý-
znamným francouzským vítězstvím a ústupem
spojeneckých vojsk. V roce 1797 se František
Václav stává vojenským velitelem na západní
Haliči a, jak bylo naznačeno již výše, roku
1805 je jmenován vojenským velitelem na Mo-
ravě. Po bitvě u Slavkova na svoji funkci
4. ledna 1806 rezignoval a z armády odešel.
Mimo vojsko působil od roku 1769 v řádu
 německých rytířů, kde se stal v roce 1788 zem-
ským komturem vestfálské baillie. Pozoru-
hodné je, že mimo tento církevní řád byl
Kounic rovněž členem brněnské lóže svobod-
ných zednářů zvané „Zur aufgehenden Sonne
im Orient“.

(Pokračování příště)
Mgr. Martin Rája, Ph.D., ZS-A

BITVA
U SLAVKOVA

Baťova
vnučka
na verpánku

Franz Wenzel von Kaunitz-Rietberg • Foto: archiv ZS-A

Dolorez Baťová na zámku • Foto: J. Blažek
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3. října, sobota 19.30 hod.; 4. října, neděle 19.30 hod.

DOMÁCÍ PÉČE
Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví, že sama potřebuje
pomoc, musí ji hledat mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho pacienta (Tatiana Vilhelmová) a její esoterické mentorce (Zuzana
Kronerová), začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu snad i sebe samu… To však k velké nelibosti manžela Ladi (Bolek
Polívka), který na tyhle „hňupoviny“ nevěří. Žánr: Komedie/Drama. Režie: Slávek Horák.
92 minut, vstupné: 80 Kč, mládeži přístupný  

7. října, středa 19.30 hod.; 10. října, sobota 19.30 hod.

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI 
Studentka literatury Anastasia (Dakota Johnson) je podle vlastních slov nezajímavá a nudná „šedá myš“ s nízkým sebevědomím, pravý
opak tajemného podnikatele Christiana Greye (Jamie Doman), kterého přišla vyzpovídat pro článek do studentského časopisu. Přestože
se ji Grey svým chladným chováním snaží odradit, má ho plnou hlavu. Bez ohledu na to, že ji varuje, jak je komplikovaný a v náznacích
mluví o svém specifickém vkusu, není Anastasia jeho přitažlivostí schopná odolat. Režie: Sam Taylor-Johnson. Dále hrají: Jennifer Ehle,
Rita Ora, Max Martini, Luke Grimes, Victor Rasuk. Drama/Romantický.
124 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 15 let 

11. října, neděle 16.30 hod.

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU 
SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče u Křupavého kraba. Jak napovídá název,
v tomhle filmu ho patrně přejde humor, protože se ocitne pro něj v naprosto šokujícím prostředí – tedy na souši. Animovaný film.
84 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

17. října, sobota 19.30 hod.

RYCHLE A ZBĚSILE 7 
I auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to platí. Její hrdinové už stihli prožít a přežít neuvěřitelné věci, teď
však narazí na nepřítele, vedle něhož všichni jejich dosavadní soupeři připomínají bandu dětí z mateřské školky. Režie: James Wan.
Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Tyrese Gibson, Kurt Russel, Tony Jaa. Akční/Krimi/Thriller.
137 minut, vstupné: 75 Kč, přístupný od 12 let

18. října, neděle 16.30 hod.

ZVONILKA A TVOR NETVOR
Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. Veselá a talentovaná víla Chovatelka
Fauna věří, že nelze soudit růži podle trní a že každý živý tvor je v jádru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným tvorem, který je podle
prastarých legend známý jako tvor Netvor. Animovaný/Dobrodružný/Rodinný.
76 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

21. října, středa 19.30 hod.

POŘÁD JSEM TO JÁ 
Alice Howlandová, štastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou profesorkou lingvistiky, která začíná zapomínat slova. Když je
jí diagnostikovaná raná forma Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy projdou tou
nejnáročnější myslitelnou zkouškou. Její úsilí zůstat stále tím, kým kdysi byla, je děsivé, dojemné i inspirující. Režie: Richard Gatzer.
Hrají: Julianne Moore, Kate Boswarth, Alec Baldvin, Seth Gilliam, Kristen Stewart. Žánr: Drama.
100 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 12 let

22. října, sobota 19.30 hod.; 25. října, neděle 16.30 hod.

POPELKA
Děj sleduje osudy mladé Elky (Lily James) jejíž otec, kupec, se po smrti její matky znovu ožení. Elka má svého tatínka velice ráda, a tak
se snaží ke své nové maceše a jejím dvěma dcerám Anastázii (Holliday Grainger) a Drizele (Sophie McShera) chovat vstřícně. Když ale
Elčin otec nečekaně zemře, Elka zjistí, že je vydána na milost své nové žárlivé a kruté rodiny. Režie: Kenneth Branagh.
Dobrodružný/Drama/Romantický/Rodinný.
114 minut, vstupné: 70 Kč, mládeži přístupný

28. října, středa 19.30 hod.

VYBÍJENÁ
Vybíjená je groteskou o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí. V několika časových
rovinách vypráví příběh spolužáků, kteří spolu prožívají různé životní etapy. Režie: Petr Nikolaev. Hrají: Ondřej Sokol, Michal Suchánek,
Lukáš Vaculík, Simona Babčáková, Simona Krainová, Monika Absolonová, Hynek Čermák, Václav Matějovský.
94 minut, vstupné: 75 Kč, mládeži přístupný

31. října, sobota 19.30. hod.

PAŘBA V MEXIKU  
Jason a Evan se vydávají na dobrodružnou záchranou výpravu. Jejich kamarád Nardo se totiž ocitl nahý kdesi v Mexiku… Komedie od
scénáristů filmu Pařba v Bangkoku a Stursky a Hutch. Režie: Scot Armstrong. Hrají: Krysten Ritter, Alison Brie, Shannon Woodward,
Lance Reddick, Adam Pally, Jon Glaser, Brian Huskey.
93 minut, vstupné: 80 Kč, přístupný od 12 let      

1. listopadu, neděle 16.30 hod.

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ  
Píše se rok 50 před Kristem. Celá Galie trpí v obležení Římanů… Celá? Ale kdež! Julius Caesar je bezesporu vynikající stratég
a vojevůdce, který dosud nenašel přemožitele. Jen hrstka nepodajných Galů se nadále vysmívá přímo do zobáku slavného římského
orla a odolává jeho válečným výpadům. Ale Caesar má geniálně lstivý plán, jak se drzých Galů zbavit jednou provždy. Animovaný film.
85 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

Program kina Jas – říjen

Zámecké svatební dny
Plánujete svatbu a nevíte jak svatbu uspořá-

dat a vyřídit potřebné formality nebo si nevíte
rady jen s vizáží či grafikou? Pak přijměte po-
zvání na Zámecké svatební dny, které budou
na zámku Slavkov – Austerlitz probíhat ve
dnech 24. 9.–1. 10. od 9 do 17 hodin. 

V jednotlivých místnostech bude vystaveno
vše, co je pro svatební den potřebné a důležité.
Prohlídková trasa bude uzpůsobena tak, abyste
si mohli prohlédnout zejména ta místa, kde se
může na našem zámku uskutečnit svatební
obřad. V rámci prohlídky se tak krátce sezná-
míte s historií našeho zámku a svatebních ob-
řadů, prohlédnete si nádherné svatební šaty,
slavnostně přichystanou svatební tabuli nebo
např. ukázky práce grafiků, floristů, fotografů,
vizážistek, kadeřnic, cukrářů a dalších. Časy
prohlídek: 10, 11.30, 13, 14.30, 16 hodin.
Vstupné: 80 Kč 

Hana Partyková, David Kučera, DiS., ZS-A

Írán – země kontrastů
V posledních letech se stalo již určitou tradicí,

že si příznivci objevování krás vzdálených zemí
budou moci na slavkovském zámku vyslechnout
přednášku s cestovatelskou tematikou. Průvod-
cem tentokrát bude PhDr. Jiří Horák, Ph.D., so-
ciolog a místostarosta v Bučovicích, a představí
nám zemi, kam cestovní kanceláře běžně své kli-
enty nevozí – Írán. Jak napovídá již název před-
nášky, Írán je zemí mnoha kontrastů: Na jedné
straně silně konzervativní šíitská teokracie, na
druhé poměrně moderní města s průmyslem.
Země cenných historických památek na říše
Parthů a Peršanů je ovšem známá díky řadě
kontroverzních politických kroků (jaderný pro-
gram, radikální protiizraelská a protiamerická
rétorika atd.). Přednáška se uskuteční v úterý
6. října v 17 hodin v Rubensově sále slavkov-
ského zámku. Mgr. Martin Rája, ZS-A

Zámek bude otevřen
i v pondělí 28. září

Zámek Slavkov bude pro své návštěvníky
otevřen i ve státní svátek, v pondělí 28. září,
a to v době od 9 do 17 hodin. 
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V tomto školním roce jsme poprvé
v naší mateřské škole přivítali 66 nových
dětí.

Součástí Mateřské školy Zvídálek jsou
dvě budovy – budova na Komenského ná-
městí, do které dochází 168 dětí a budova na
Koláčkově náměstí pro 40 dětí. Do Zvídálka
v letošním roce chodí celkem 208 dětí.

Děti se v mateřské škole vzdělávají podle
Školního vzdělávacího programu s názvem
„Jsem mateřáček, zvídavý žáček“, který spl-
ňuje požadavky Rámcového vzdělávacího pro-
gramu pro předškolní vzdělávání. Tento
program doplňují ještě dílčí vzdělávací pro-
jekty, zaměřené na různé činnosti s dětmi. To
vše nám slouží k tomu, aby děti v naší mateř-
ské škole měly možnost rozmanité nabídky
všech činností a odcházely domů spokojené. 

Nedílnou součástí naší práce je i příprava
dětí-předškoláků na povinnou školní do-
cházku.

Naši předškoláci mají zavedené složky (port-
folia) s pracovními listy, které využívají zejména
při skupinové práci. Jsou tak procvičovány do-
vednosti, které později uplatní ve škole. 

Mateřská škola spolupracuje s poraden-
skými pracovišti v Brně a Vyškově. V rámci

jejich projektů jsme získali hodnotný ma-
teriál pro výchovně vzdělávací práci
s dětmi.

Pokračujeme v zapojení do projektu
„Skládám, tvořím, myslím,“ který je za-

měřen na polytechnické vzdělávání dětí. Poly-
technické vzdělávání dětí také podpoříme
vlastním zpracovaným projektem „Už vím
proč, už vím jak, záviděl by Mat i Pat.“

Průběžně se zaměřujeme na prevenci po-
ruch vadného držení těla u dětí předškolního
věku. Spolupracujeme s Mgr. Hanou Charvá-
tovou, která nám poskytuje odborné a meto-
dické vedení. 

Od prosince 2012 jsme členem celostátní
sítě mateřských škol se zájmem o enviromen-
tální výchovu „Mrkvička“. Enviromentální vý-
chově  se věnujeme v průběhu celého dne, ve
třídách i při vycházkách, kde mají děti mož-
nost přímého pozorování a ověřování získa-
ných poznatků.

Nově jsme z projektu Podpora logopedické
prevence v předškolním vzdělávání získaly fi-
nanční prostředky k zakoupení didaktických
pomůcek, tabletů a PC včetně výukových pro-
gramů pro děti. Tyto projekty jsou financovány
z Evropského sociálního fondu a státního roz-

Začátek školního roku v Mateřské škole Zvídálek
počtu ČR a Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost.

Na základě provedené kontroly Českou
školní inspekcí, která zhodnotila naši práci
jako nadstandardní a jako škola dobré praxe,
jsme byli ČŠI požádáni o spolupráci. Již v září
se budeme podílet na projektu NIQES – pilo-
táž čtenářské gramotnosti.

Jako každý rok, připravujeme pro děti zají-
mavou nabídku akcí a výukových programů
(kulturní pořady, exkurze a výlety). 

Chceme touto cestou také poděkovat všem
sponzorům, kteří svými finančními dary podpo-
rují činnost mateřské školy. Tyto finanční pro-
středky byly využity k zakoupení a instalaci
dalších herních prvků pro děti na školní zahradě.

O dění v naší mateřské škole vás budeme
i nadále informovat v dalších číslech Zpravo-
daje. Veškeré aktuální informace najdete na na-
šich webových stránkách www.ms.zvidalek.cz.

Naším cílem je vytvořit v mateřské škole
pro všechny pohodové, inspirující a příjemné
prostředí. Přejeme si, aby se dětem u nás líbilo,
chodily do školky rády, našly si nové kama-
rády a poznaly zde spoustu zajímavých věcí.  

Mgr. Eva Jurásková, ředitelka
Mgr. Dagmar Červinková, zástupkyně

I v letošním roce na zámku přivítáme blí-
žící se podzim v rámci tradiční akce – Zá-
mecké dýňobraní, které proběhne letos již
poosmé, a to v neděli 11. října. Srdečně
zveme v tento den rodiče s dětmi od 14 hodin
na nádvoří, kde bude připravena tematická
dětská dílna, ve které se kreativitě meze ne-
kladou. Rodiče s dětmi si budou moci vy-
zkoušet zdobení dýní různými materiály.
Pokud máte možnost, přineste dýně s sebou,
pokud ne, lze je na místě zakoupit. Ti nej-

menší si mohou dýni vymalovat či vyrobit
z papíru. Po celou dobu konání akce je připra-
veno občerstvení a ochutnávka dýňových spe-
cialit nebo malování na obličej. 

Na závěr (cca od 16 hodin) pak bude možné
nazdobené dýně umístit do nasvíceného zá-
meckého podzemí a pochlubit se tak svými vý-
robky kamarádům a následně ti, co se nebudou
bát, si mohou tajemné podzemí za svitu svíček
projít. Jste srdečně zváni! 

Hana Partyková, ZS-A

Zámecké dýňobraní

S čerty žerty – kostýmované prohlídky podzemí
V sobotu 26. září opět ožije zámecké podzemí slavkovského zámku veselou čertovskou po-

hádkou. Pán pekla, spousta čertů, anděl, hamižný správce, to jsou osoby, které všem předvedou
humornou formou , jak dopadne, ten, který krade, je hamižný a zlý. 

Prohlídky se uskuteční ve 14, 15, 16 a 17 hod. Vstupenky na jednotlivé vstupy si můžete za-
rezervovat a zakoupit v pokladně zámku na tel. čísle: 544 227 548.

Dýňobraní na zámku • Foto: 3x archiv ZS-A
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Zdá se, jako by to bylo teprve pár dnů, kdy
jsme dětem rozdali závěrečná vysvědčení
a ony vyběhly ze školy vstříc dlouho očekáva-
ným letním prázdninám. Dva měsíce utekly
jako voda a už je tady opět nový školní rok.

V úterý 1. září dosud tichá škola ožila množ-
stvím dětí i rodičů, kteří je přišli doprovodit.
Nejvíce tento den samozřejmě prožívali naši
nejmenší – žáčci 1. třídy. V nazdobené třídě je
přivítala nejen jejich paní učitelka, ale i pan ře-
ditel, a popřát hodně úspěchů jim přišel i pan
starosta. Děti si ze školy kromě nových dojmů
odnesly balíček s pomůckami a malou slad-

kost. Doufejme, že se jim bude ve škole líbit
stejně jako tento první den i nadále.

V letošním školním roce navštěvuje naši
školu celkem 326 žáků, z toho 30 prvňáčků. Ve
výuce klademe důraz hlavně na to, abychom
naše žáky naučili vyznat se v obrovském
množství informací, jež současný svět nabízí,
aby dokázali vzájemně spolupracovat a pomá-
hat si a aby se dokázali kultivovaně chovat
a vyjadřovat jak ústní, tak písemnou formou.

Kromě běžné výuky pokračuje také projekt
„Rovná záda“, v jehož rámci na naší škole fun-
guje pro žáky nepovinný předmět Zdravotní tě-

Zahájení nového školního roku
lesná výchova. Zde se děti nenásilnou formou
učí správnému držení těla a protáhnou si svaly
ztuhlé častým sezením. Škola je rovněž zapo-
jena do projektů v rámci operačního programu
Vzdělání pro konkurenceschopnost.

O všech novinkách týkajících se naší školy
vás budeme pravidelně informovat na webo-
vých stranách školy i ve Slavkovském zpravo-
daji.

Nejen prvňáčkům, ale i všem ostatním
žákům a jejich rodičům přejeme klidný, po -
hodový školní rok, hodně úspěchů a dobré
 nálady. podpis

Součástí předmětu literární výchova v naší
škole je také vlastní četba žáků. Na začátku
školního roku dostanou žáci seznam doporu-
čené četby, z něhož si vyberou nejméně tři
knihy, které během roku přečtou a napíší si
o nich zápis do čtenářského deníku. Snažíme
se tak děti vést k četbě a lásce ke knihám.

Knihy si žáci mohou půjčovat jednak
přímo ve škole v žákovské knihovně, jednak

v Městské knihovně ve Slavkově nebo
v obecních knihovnách ve svých obcích. Pro-
tože mnoho žáků do Slavkova dojíždí
a v městské knihovně nikdy nebyli, pořádáme
pro naše šesťáky pravidelně v září do kni-
hovny exkurzi.

Také letos nás přivítala milá paní knihov-
nice a vysvětlila dětem, jak knihovna fun-
guje, jaká je výpůjční doba a které knihy

Návštěva Městské knihovny Slavkov

Z Á K L A D N Í  Š K O L A  K O M E N S K É H O

najdou v jednotlivých odděleních. Žáci si pak
mohli knihovnu sami prohlédnout a zjistili,
že se zde dá najít spousta zajímavého čtení.
Někteří si hned založili výpůjční průkazky,
aby mohli do knihovny chodit pravidelně.

Naše poděkování opět patří paní knihov-
nici J. Urbánkové za její milé přijetí, zají-
mavý a poučný výklad i za ochotné
zodpovězení všech zvídavých dotazů.

Sběr starého papíru
ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna

pořádá sběr starého papíru. Sbírejte,
střádejte, svazujte starý papír a ode-
vzdejte jej ve čtvrtek 15. října (7–15
hodin) u staré tělocvičny ve Svojsíkově
parku. Třída nejlepších sběračů získá
putovní cenu stolní fotbal.

a opět v tento den ožily chodby a třídy nejen
dětmi, ale i rodiči a prarodiči našich nových ško-
láčků. K nám školy nastoupily dvě třídy nových
žáků. Skončilo jim období vyplněné jen hrou. Hrát
si ale nepřestanou, poněvadž pomocí her získají
nové vědomosti a dovednosti. Na společném zahá-
jení v divadelním sále jim přišel popřát klidný a po-

hodový školní rok pan ředitel a pan místostarosta města.
V nazdobených učebnách je pak přivítaly paní učitelky.
Již 7. táří jsme měli první třídní schůzku, na které byli
rodiče seznámeni s organizací a chodem školy a tříd.

Prvňáčkům a jejich rodičům přejeme krásný první
rok a spoustu radosti z každého dosaženého úspěchu.

třídní učitelky

Je 1. září 

Prvňáčci ZŠ Tyršova • Foto: archiv školy
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Při psaní těchto řádků máme již celý měsíc
z nového školního roku za sebou. S jeho pří-
pravou jsme však začínali již v průběhu roku
uplynulého, a to zápisem žáků do prvního roč-
níku. Pokračovali jsme plánováním tříd a zjiš-
ťováním počtu žáků, kteří by k nám měli nově
nastoupit od září. Od těchto podkladů pak od-
vozujeme i materiálně technické a personální
zabezpečení chodu školy. Během šesti let nám

totiž přibylo osmdesát žáků a jedna třída. Vý-
razně se tím tak zvýšila naplněnost tříd, a to
z 21,7 žáků připadajících na jednu třídu na le-
tošních 25,2 žáků. Nyní chodí do školy 560
žáků.

O tyto žáky se stará 61 zaměstnanců. Peda-
gogickou práci vykonává 35 učitelek a učitelů,
šest asistentek pedagoga a pět vychovatelek ve
školní družině. Ostatní práce související s cho-

Začínáme
dem školy pak zastávají administrativní pra-
covníci, školník, správce haly, uklízečky a ku-
chařky.

Dovolte mi, abych na počátku popřál všem
zaměstnancům, žákům a jejich rodičům, aby
nový školní rok 15/16 byl pro ně úspěšný.
Žákům devátého ročník pak ještě přeji, aby si
dobře vybrali své budoucí profesní zaměření. 

Vladimír Soukop, ředitel

Prvňáčci ZŠ Komenského • Foto: archiv školy

Prvňáčci ZŠ Komenského • Foto: archiv školy
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V¯ROâÍ 110. výročí založení střední školy ve Slavkově

Pokračování z minulého čísla
A že se učňovskému středisku skutečně da-

řilo, svědčí i fakt, že mu byly svěřovány roz-
sáhlejší práce. Jednou z nich byla počátkem
roku 1962 oprava havarovaného autobusu
Š-RTO Lux. Pro zdárné splnění zakázky bylo
nutné zajistit materiál, zhotovit velké množství
šablon a přípravků na detailní části karoserie.
A ještě tak náročnou práci ztěžoval fakt, že uč-
ňovské středisko nemělo vlastní dílnu, do které
by se vůbec autobus vešel. A tak se při práci
bojovalo i s nepřízní počasí a tím i s možností
používat elektrický proud. Přes všechny potíže
byla zakázka splněna v termínu a ke spokoje-
nosti zákazníka.

Další práce podobného typu nedaly na sebe
dlouho čekat. Ještě téhož roku byla učňov-
skému středisku svěřena další velká oprava
autobusu pro ČSAD Krnov. Díky těmto dvěma
velkým zakázkám se náročné opravy staly tr-
valou náplní činnosti učňovského střediska.

Tyto úspěchy na sebe soustředily pozornost
dalších zájemců o výuku v tomto oboru.
A zájem byl z celého Jihomoravského kraje.
Nadešel čas tento problém řešit do důsledků.
Vedení závodu po mnoha složitých jednáních
s resortními i školskými orgány přistoupilo na
zřízení odborného učiliště při národním pod-

Historie rousínovského strojírenského učiliště sahá do roku 1963
niku SVA Rousínov.
Stalo se tak v roce 1963
a největší zásluhu na ote-
vření odborného učiliště
měl tehdejší ředitel zá-
vodu Schreiber a krajský
školní inspektor Vránek. 

MNV v Rousínově vy-
pomohl předáním bu-
dovy školy a místní ZDŠ
vypomohla nábytkem.
UŠ na ul.Příční a OU na
Bratislavské ul. zapůjčilo
do začátku potřebné
učebnice.

Byli přijati noví uči-
telé všeobecně vzděláva-
cích a odborných
předmětů. A tak se v za-
čátcích setkáváme se jmény: Flössler, Moudrá,
Skula, Chyťa, Dvořáček, Klimeš. V tom prv-
ním roce byla zřízena jen jedna třída, ale v dal-
ších letech se vzdělávalo až 245 učňů v devíti
třídách. Zajímavým řešením nedostatku pro-
storů (část budovy byla v prvních letech využí-
vána pro potřeby OO VB) bylo umístění
starého vyřazeného železničního vagonu na za-
hradu školy. Ten sloužil jako učebna pro jednu

třídu. 
Situace se zlepšila

po odstěhování oddě-
lení Veřejné Bezpeč-
nosti. Uvolněné
prostory byly upraveny
pro potřeby výuky.
V té době se zde při-
pravovali na povolání
učni ze 40 závodů.
A jelikož škola neměla
vlastní ubytovací pro-
story, muselo téměř
90 % žáků dojíždět. 

Později došlo ke
spolupráci s učilištěm
UP Rousínov a dojíž-
dějící učni byli ubyto-
váni v Domově
mládeže při UP Rousí-

nov. A díky tomuto řešení se začíná rozvíjet
i mimoškolní činnost. Pod vedením ped.sboru
získávají žáci řadu ocenění ve sportovních sou-
těžích. Výrazných úspěchů dosahují v rámci ji-
homoravského kraje v přeboru ve stolním
tenisu, kopané a ledním hokeji. 

Ve školním roce 1969/70 je konečně dojed-
nána s vedením podniku modernizace školy. Je
vybudováno ústřední topení, zrekonstruovány
jsou všechny prostory určené pro výuku. Roz-
šířil se i pedagogický sbor. Pod vedením ředi-
tele školy ing, Ludvíka Páviše zde vyučují
všeobecně vzdělávací předměty Alena Hyk-
šová, Helena Maršálková, odborné předměty
Liška, Flössler, Časný a jsou zde i externí uči-
telé ze závodu. Odborný výcvik dále vedou
Maleček, Černý, Frank, Mazel. 

V roce 1971 je do funkce vedoucího odbor-
ného učiliště jmenován Karel Buzek a dosa-
vadní vedoucí Páviš odchází do Brna. Hned
následující rok slaví učiliště deset let trvání
a veřejnosti je v rámci 750. výročí založení
města Rousínova představena práce učňů pod
názvem: „Rousínov nejen nábytkářský“. Jsou
vystavovány práce nejen z odborného výcviku,
ale i ze zájmové a umělecké činnosti žáků. 

S použitím archivních materiálů a ze vzpomínek
 bývalých pedagogů SOUs Rousínov zpracoval

Mgr. Jaroslav Janík

Autor článku o stoleté historii odborné školy
ve Slavkově u Brna věnoval studiu a třídění ar-
chivních pramenů náležitou pozornost, přesto
nebyl schopen postihnout všechno. Výhrady
k neúplnému seznamu pracovníků školy i uči-
liště byly nejčastější pamětnické připomínky.
Získávání jmen osob zaměstnaných ve slavkov-
ských vzdělávacích institucích, bylo poměrně
složité, protože neexistuje žádný kompletní se-
znam. Někteří pracovišti školy pouze prošli
nebo na ni pobyli jen krátkou dobu. Příkladně
učitel Jindřich Pinka, do učňovské školy na-
stoupil 1. ledna 1948 a již 2. května 1949 ze
školy odešel. Velkou fluktuaci pracovníků jistě
zapříčinila i převratná poválečná doba. 

Vysledovat pohyby lidí v období po druhé
světové válce bylo velmi obtížné. Společnost
úporně hledala směr, prostředky a lidi, aby co

nejrychleji odstranila neblahé následky války.
Tři samostatné subjekty: učňovská škola, inter-
nát a kuchyně netvořily v letech 1945–1950
jeden celek. Pouze vzájemně spolupracovaly
a personálních listin se v archivu dochovalo na
zmíněné období jen málo. Zejména o činnosti
kuchyně se lze dnes dozvědět nejvíce jen
ze vzpomínek pamětníků. Podobně písemné
zdroje chybí i na činnost internátu. Až dostav-
bou domova mládeže v roce 1956 a uvedením
jeho nové kuchyně do provozu, se zvýšil
úměrně i počet listinných podkladů. Proto lze
na základě vzpomínek čtenářů-pamětníků do-
psat na seznam pracovníků i další jména.

V moderní kuchyni na Čelakovské ulici pra-
covali pod vedením Ludmily Horákové ku-
chařky i pomocné kuchařky: Růžena
Zdražilová, Cecílie Laučová-Matzenauerová,

Postskriptum
Emílie Navrátilová-Brumlová a Anna Žarošská. 

Markantní osobností ve škole i na internátě
byl vychovatel a instruktor tělesné výchovy
Alois Koza. 

Od února 1981 vedla sekretariát odborného
učiliště obětavá a ochotná Bohuslava Krbková.
Paní Bohunka pracovala na učilišti až do svého
odchodu do důchodu. Její spolupracovníci,
dnes již také důchodci, na ni vzpomínají jen
v tom nejlepším. Navíc s potěšením dodávají,
že byla i báječnou kolegyní. K jejímu význam-
nému životnímu jubileu ji všichni její spolu-
pracovníci přejí mnoho zdraví a stále vytrvalý
optimismus, kterým se vždy výrazně vyznačo-
vala.

Všem, kteří se ozvali se svými vzpomín-
kami, a podněty děkuje

PaedDr. Karel Häring

Vagon, kde se vyučovalo • Foto: archiv školy

Učitelský sbor v roce 1974 • Foto: archiv školy
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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, info@iss-slavkov.eu

Výšlap na Urbánek
Ve středu 24. června jsme se s „internát-

ními“ vypravili na kopec Urbánek. Počasí
nám přálo, takže jsme měli dobrou náladu.
Když jsme dorazili na místo, dostali jsme
špekáček a pečivo, které jsme si mohli opéct
a taky něco sladkého k zakousnutí. Odpo-
ledne na Urbánku proběhlo v příjemné
atmosféře. Velmi se nám to líbilo, až na to,
že někteří z nás trochu při cestě nahoru
bloudili. Už se těšíme na další výšlap v příš-
tím školním roce.

L. Ondráčková, A. Hauková, žákyně ISŠ

Ve dnech 25. a 26. června jsme se vydali
s žáky naší školy na dvoudenní poznávací ex-
kurzi do hlavního města Maďarska.

Budapešť je velmi rozmanité město a má co
nabídnout. Navštívili jsme kulturní a historické
památky, zoologickou zahradu i přírodní park.
Nesmíme zapomenout na plavbu lodí.

Na úvod jsme se podívali na Gellertův vrch
s Citadelou a nádherným výhledem na město
a na řeku Dunaj. Pak jsme šli navštívit tržnici
uprostřed města. Následovala procházka po po-
břežní promenádě a plavba lodí kolem Marga-
retina ostrova.

Druhý den jsme si prohlédli památky na
hlavní Andrassyho třídě a prošli se Varoslige-
tem, což je městský sad, ve kterém se nachází
největší evropské termální lázně, Muzeum krás-
ných umění a hrad Vajdahunyad. Poté jsme pře-
jeli na Hradní vrch, který skýtá krásné výhledy
z Rybářských bašt, je zde nádherný kostel sv.
Matyáše i možnost podívat se do Labyrintu, ve
kterém je hrobka hraběte Draculy.

Celá exkurze umožnila žákům oboru hotel-
nictví zažít na vlastní kůži krásnou a tempera-
mentní Budapešť a rozšířit si své vědomosti
o tomto městě. Mgr. I. Boková, ISŠ

Poznávali jsme krásnou Budapešť

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



Marie Zdražilová

tel. 604 994 476, Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Poradenská kancelář
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

strava, problém dnešní doby

• vitaminy, minerály, výrobky
Aloe vera pro vyčerpaný organismus

• konzultace a poradenství

• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok

Kosmetika 

Možnost 
vyzkoušení

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

• 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.
sobota    8–11 h.

www.slavkov-hutnimaterial.cz

JIŽ 12 LET S VÁMI

REZIDENCE 
AUSTERLITZ

PRODEJ 
RODINNÝCH 
DOMŮ
SLAVKOV U BRNA UL. ZELNICE III

www.RezidenceAusterlitz.cz

Rezervujte si byt nebo RD

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

3. MÍSTO STAVBA JMK

ZKOLAUDOVÁNO!

18 nových domů

ZAŘÍ 2015
K NASTĚHOVÁNÍ

Již koncem října
vyjde nový stolní kalen-
dář 2016 na téma histo-
rický Slavkov. Opět se
můžete těšit na fotogra-
fie zmizelého Slavkova,
z nichž většina nebyla
dosud zveřejněna. V jed-
notlivých dnech budou
zařazeny plánované
společenské, sportovní
a kulturní akce.

Nový slavkovský kalendář
vyjde koncem října



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

Ceny jsou pouze doporu ené v etn  DPH. Akce platí do 12. 11. 2015. Odpov dnost 
za tiskové chyby vylou ena. Spole nost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobk , 
a proto si vyhrazuje právo zm nit design, speci� kace a vybavení bez p edchozího 
upozorn ní. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2015 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Navštivte naši prodejnu:

SPOLEHLIVÍ POMOCNÍCI 
PRO VÁŠ SKV LÝ VÝKON AKCE

HUSQVARNA 135
Lehká pila vhodná pro práce kolem domu. Lehce ovladatelná, 
s jednoduchým startováním. Motor X-Torq snižuje spot ebu paliva 
a emise.
Výkon 1,5 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a et zu 4,4 kg.

HUSQVARNA 560 XP®

Moderní profesionální pila s výkonným motorem X-Torq. Je vyba-
vena systémem RevBoost™ pro rychlou akceleraci a vyšší výkon 
a systémem AutoTune™ s automatickým nastavením karburátoru.
Výkon 3,5 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,7 kg.

HUSQVARNA 536Li XP®

Lehká akumulátorová pila s vysokým výkonem, vysokou rychlostí 
et zu a vynikající ergonomií. V cen  je zahrnuta nabíje ka a dva 

akumulátory pro nep etržitou práci.
Nap tí akumulátoru 36 V, kapacita akumulátoru 4,2 Ah, hmotnost bez ezné 
ásti a akumulátoru 2,6 kg, rychlost et zu max. 20 m/s.

HUSQVARNA 535RX
Univerzální k ovino ez pro náro né používání. Velmi odolný 
a výkonný. Dodáván s nosným popruhem Balance 35, strunovou 
hlavou a travním nožem.
Objem válce 34,6 cm³, výkon 1,6 kW, hmotnost bez p íslušenství 6,1 kg.

HUSQVARNA TC 338
Výkonný zahradní traktor pro celoro ní práci. Dvouválcový motor 
se snadno startuje pomocí funkce automatického syti e. Pedálem 
ovládaná hydrostatická p evodovka a široká ada p íslušenství.
Motor Briggs & Stratton, výkon 11,1 kW p i 2600 ot./min, ší ka sekání 97 cm, 
sb rný koš 320 l.

HUSQVARNA 450 e-series
Univerzální farmá ská et zová pila pro r zné práce.
Výkon 2,4 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a et zu 5,1 kg.

Ak ní cena:

18 890 K
B žná cena: 20 290 K

Ak ní cena:

21 690 K
B žná cena: 23 290 K

Ak ní cena:

103 490 K
B žná cena: 111 290 K

Ak ní cena:

13 990 K
B žná cena: 15 190 K

Ak ní cena:

6 290 K
B žná cena: 6 750 K

Ak ní cena:

11 890 K
B žná cena: 12 790 K



CITY
REVOLUCE
S BALÍČKEM VĚTŠÍ

Balíček větší jen za 790 Kč

Využijte naší revoluční nabídky a vyzkoušejte náš skvělý balíček Větší se spolehlivým 1 Gbit internetem, 
60 kanály kabelové televize a 200 volnými minutami z pevné linky. K balíčku dostanete až do konce roku 2015 

tři HD kanály od HBO s filmy a seriály bez reklam, videopůjčovnou HBO se stovkami filmů i seriálů a HBO GO
 do počítače, tabletu a mobilního telefonu.

30 kanálů si vyberete sami. U všech kanálů navíc zdarma návrat o 48 hodin zpět, videorekordér, videopůjčovnu, 
televizi v počítači, tabletu a mobilním telefonu a servis set-top-boxu po celou dobu trvání smlouvy zdarma.

Nabídka platí pro všechny nové objednávky balíčků na naší spolehlivé optické síti do konce roku 2015.
Od ledna 2016 můžete využívat dále balíček Větší za 790 Kč, nebo přejít na balíček Menší za 550 Kč. 

navic se skvelymi kanaly od HBO zdarma!!!

do konce roku jen 
550 Kc

Více informací na http://www.vivo.cz tel.: 515 537 537 e-mail: info@vivo.cz
Přijďte si vše vyzkoušet na naše infocentrum na společenském centru Bonaparte.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Chovatelské okénko

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

Vzpomínka

Dne 30. září 2015 uplynou tři roky,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan 

JAROSLAV PLACHÝ

S láskou stále vzpomínají manželka Věra, dcera Jana, syn Jaroslav 
a vnoučata Martin s Monikou.

Vzpomínka

Dne 23. září 2015 by se dožil 60 let pan

KAREL STÁREK

Za vzpomínku děkují manželka Hana, dcery Tereza a Hana.

Vzpomínka
S láskou a vděčností vzpomínáme v září 30. výročí

 odchodu našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana

VLADISLAVA STÁVKA
V měsíci říjnu 25. výročí úmrtí naší maminky, babičky

a prababičky, paní

RŮŽENY STÁVKOVÉ
Děkuji za vzpomínku. Dagmar Klobasová.

Je po prázdninách a rodiče přemýšlí jak své
dítě zabavit mimo učení ve volném čase. Ně-
kteří navštěvují zájmové kroužky a jiní mají na
starost třeba zvířátko. Mezi dětmi je oblíbený
zakrslý králíček, ale jak o něj pečovat? Zakrslý
králíček se dožívá věku až 10 let a po celou
tuto dobu bude potřebovat Vaši péči a čas. Je
velice společenský, proto je pro něj velmi dů-
ležitý každodenní kontakt s člověkem . Je ve-
lice čistotný a při pravidelné péči o jeho obydlí
není téměř cítit. Ideální jena ubytování pro-
storná klec umístěná v rohu místnosti, kde se
nejvíce přes den zdržujete – nesmí však na ni
dopadat přímé sluneční světlo a také pozor na
průvan (zvířátko by mohlo nastydnout).Mů-
žeme nechat králíčka volně pobíhat po bytě
tzn. nechávat otevřenou klec či ho naučit cho-
dit dělat potřebu na kočičí toaletu. V tomto pří-
padě je však nutné byt zvířátku přizpůsobit tzn.
schovat elektrické kabely, zakrýt elektrické zá-
suvky, dát z jeho dosahu pokojové květiny,
plasty atd. Klec by měla být vybavena steli-
vem, menší boudičkou, kde bude králíček spát,
miskou na krmivo a napáječkou na pitnou
vodu. Králíček má rád pestrou stravu proto je
dobré pořídit seníček. Základní stravu tvoří
speciální lisované granule pro králíky (vždy
kontrolujte datum spotřeby) a seno (musí
vonět, nesmí být zapařené či plesnivé).Vhodné
zelené krmivo: lopuch, kadeřavá kapusta, ko-
přivy, pampelišky, rdesno, jitrocel, hluchavky,
bylinky (petržel, tymián), listy ředkviček, voj-
těška, jetel, větvičky ovocných stromů (s listy)
a vrb. Také můžete králíčkovi nabídnout mrkev
a jablko.Králíčka si můžete nechat očkovat
proti moru a myxomatóze (obzvláště vhodné
pokud je chovaný ve venkovním kotci).Mějte
vždy na paměti, že zvířata mají jen nás, jsou
na nás závislá a od naší péče se odvíjí délka
a kvalita jejich života. V.A.

malífiství • natûraãství
Neplaťte drahým firmám a zkuste to s malířem a natěra-
čem Vránou levněji. Malba místností 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 • tel. 775 652 906

PŘIPRAVUJEME NOVÉ RODINNÉ DOMY VE SLAVKOVĚ POD ZLATOU HOROU

INEX spol. s r.o.
Jundrovská 43, Brno
tel.: 774 111 662
www.inex-brno.cz

• el. solární panely = úspora elektrické energie
• maximální zateplení = úspora vytápění
• rekuperační jednotka = úspora při větrání + zdravý vzduch

ENERGETICKÁ
TŘÍDA

A

Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil…

Dne 20. září 2015 uplynulo pět let, kdy nás navždy opustil pan

PAVEL URBAN
V našich srdcích však i nadále zůstává. 

Za tichou vzpomínku děkuje zarmoucená rodina.

Vzpomínka
Odešel jsi brzy, náhle a bez rozloučení.
Dne 12. září 2015 by se dožil 75 let pan

Ing. MIROSLAV CHARVÁT
Všem, kteří i po letech nezapomněli a tiše si na něj vzpomenou,
děkují manželka Věroslava a synové Miroslav a Ivan s rodinami.



21SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ9/2015

Opustili nás
Marie Audová (1933) 28. 8.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od
pondělí do pátku v naší kanceláři na ul. Brněnská 642 od
9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je
zdarma.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

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

Vzpomínka
U Tvého hrobu, tatínku, se zastavíme, kytičku na něj položíme, tichounce se pomodlíme

a s láskou a něžností na Tebe vzpomínáme. Pohladíme si Tě na pomníku, lehounce
a něžně po tváři, zdá se nám v tom okamžiku, že tvé oči chvilinku zazáří.

Dne 17. října 2015 by oslavil své 61. narozeniny náš milovaný tatínek,
strýc a dědeček, pan

ANTONÍN POLÁČEK
ze Slavkova u Brna

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají děti Michal s rodinou, dcery Lucie s Valerií a Jarmila.

Vzpomínka
Navěky žije ten, koho nosíme s láskou ve svém srdci.

Dne 1. října 2015 vzpomeneme 7. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF PLEVA
S láskou stále vzpomínají manželka Zdena, syn Jiří a dcera Zdena s rodinami.

Vzpomínka
Nikdy nejde zapomenout na toho, kdo nám schází.

S úctou, láskou a stále bolestnou vzpomínkou uctíme dne 3. října 2015
4. výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a dědečka, pana

FRANTIŠKA KUDY
Všem, kdo v tento den vzpomenou s námi,

děkuje manželka Hana, syn Jiří a dcera Jitka s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 4. října 2015 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil náš manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

OLDŘICH NOVOTNÝ
Za tichou vzpomínku děkují manželka Anna a děti s rodinami.

Vzpomínka

Neplačte, že jsem odešel, ten klid a mír mi přejte,
jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.

Dne 16. října 2015 uplynou tři smutné roky,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

IVO ZDRAŽIL

S láskou stále vzpomínají manželka a syn s rodinou.

INZERCE
VÝKUP AUT za hotové – Peníze ihned.
Tel. 608 634 575,   www.vranaslavkov.cz.

KOUPÍM rodinný dům se zahrádkou ve Slav-
kově u Brna a blízkém okolí. Tel. 607 496 359

KOUPÍM byt 2-3+1 ve Slavkově u Brna.  Bal-
kon výhodou. Tel. 604 522 895.

MLADÝ bezdětný pár hledá k pronajmu byt
ve Slavkově u Brna. Alespoň 2+kk, ideálně
zcela zařízený. Kontakt: 739 654 502.

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

Poděkování
Děkuji paní doktorce Šartlotě Mechlové

a paní Janě Kyjovské za zdravotní péči, kte-
rou mi věnovali při pobytu u moře.

Marie Pacáková

Jasných říjnových nocí bývá málo, využijme
tedy těch pár večerů a potěšme se pohledem na
zbytek letních souhvězdí a dominující pod-
zimní. Nad severozápadním obzorem spatříme
Orla a Lyru, poměrně vysoko je ještě Labuť
s jasnou hvězdou Denebem. Mléčná dráha se
klene od východu na západ. Na jihu září Pegas
a na východě už vykukují zimní souhvězdí
Býk a Vozka.

Během noci očima spatříme čtyři planety. Sa-
turn zvečera nad jihozápadním obzorem. Mars,
Venuše a Jupiter ráno nad východním obzorem.

Měsíc bude, v poslední čtvrti 4. října, v novu
13. října, v první čtvrti 20. října a v úplňku 27.
října.

21. října bude maximum meteorického roje
Orionid.

Od 8. do 11. října ráno na východě máme
možnost vidět podivuhodné seskupení Měsíce,
Venuše, Marsu, Jupiteru a Merkuru v blízkosti
hvězdy Regulus v souhvězdí Lva.

Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás pro-
gram o našem vesmírném okolí se spoustou úžas-
ných snímků vesmírných těles, o kterých se
dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů pak
můžete zhlédnout pomocí našich dalekohledů.

Hvězdárna je otevřena v říjnu každé úterý
a pátek od 19 do 21 hodin. Těšíme se na vaši
návštěvu. Informace získáte na www.zoo-vy-
skov.cz , na facebooku Hvězdárna Vyškov a na
telefonu 602 596 209.

Při hvězdárně pracuje astronomický kroužek
a klub pro mladé astronomy, přihlášky přijí-
máme na tel. 602 596 209.

Dobromila Patáková

Hvězdárna v říjnu
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Program římskokatolické farnosti:
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele:

neděle 8.30 a 18.00, úterý 18.00 bohos-
lužba pro děti, čtvrtek 7.00, pátek 18.00, so-
bota v 7.30. Svátost smíření každou středu
od 19.00 do 20.00. 

1. 10. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
2. 10. Návštěvy nemocných.
2. a 3. 10. Slavkovská iniciativa smíření (so-

bota 14.00 ekumenická bohoslužba, farní
kostel, vede kardinál Miloslav Vlk).

12. 10. Cestopisné promítání – s mládeží po
krásách francouzské Provance, 18,00 fara.

17. 10. NEK – účast na Národním eucharis-
tickém kongresu, mše svatá a doprovodné
programy v Brně.

18. 10. Misijní neděle - sbírka, misijní jar-
mark.

25. 10. Výročí posvěcení kostela (Slavkov,
Němčany, Hodějice). 

26. 10. KLAS setkání seniorů, 18.00 fara.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek (kolem

18.45), nebo si setkání domluvte na tel.
604 80 160 nebo 544 221 587.

rkf.slavkov@biskupstvi.cz www.farnostslavkov.cz

Sladká Provence, pokladnice architektonic-
kých skvostů, oblast krásné a mnohotvárné pří-
rody, místo, kde je nejdůležitějším bodem dne
siesta…

O Provence se toho dá říci hodně a snad
všechno je pozitivní. Na cestu po této malebné
oblasti Francie jsme se s mladými ze slavkov-
ské farnosti vydali 12. července, kdy prázdniny
teprve začínaly. Nejdříve naše kroky mířily do
Saint Tropez, městečka proslulého příběhem
legendárních četníků. Prošli jsme známé pří-
staviště, prohlédli si luxusní jachty i četnickou
stanici a bavili sebe a někdy také kolemjdoucí
turisty natáčením nového klipu k písni Duli
duli Saint Tropez (na premiéru se můžete těšit
již brzy v kinech). 

Jindy jsme pohodlí turistické destinace vy-
měnili za téměř adrenalinový zážitek, když
jsme se rozhodli podniknout výpravu do Ver-
donského kaňonu. Ten je zdařilou Evropskou
konkurencí amerického Grand Canyonu.
Kaňon se táhne v délce 21 kilometrů, v někte-
rých místech je hluboký až 700 metrů. Sestup
do něj nám zabral celý den a sáhli jsme si
téměř až na dno svých sil, protože ve čtyřice-
tistupňových vedrech se nám šlo velice těžko.

Velmi obohacující pro nás bylo setkání
s otcem Guyem Gilbertem, již osmdesátiletým
knězem francouzské církve, starajícího se celý

život o lidi na okraji společnosti. Pořádal
zrovna večerní promluvu pro přátele na své
farmě a vlídně nás přijal mezi ně. Společně
jsme slavili mši svatou, každému z nás osobně
požehnal a my jsme všichni věděli, že toto pro
nás bude zážitek na celý život. Takovou osob-
nost jen tak nepotkáte!

Provence – perla Francie

Ale skvělých zážitků máme tolik! Klášter
Senanque utopený v levandulích, rudé pískov-
cové skály okrových dolů v Colorado Rustrel,
západ slunce nad Roussillonem s ochutnávkou
francouzského vína, festival divadel v Avig-
nonu, koupání se v řece pod Pont du Gard –
nejkrásnějším mostem římského akvaduktu,
národní park Camargue a přilehlý ornitolo-
gický park s plameňáky (s nekonečně dlou-
hýma nohama), bazilika Notre Dame de la
Garde – kostel námořníků čnící nad Marseille,
plavba po moři kolem Calanques u města Cas-
sis a hlavně spousta slunce a azurové moře…

Věděli jsme předem, že Provence bude
úchvatná, ale přesto jsme byli překvapeni,
v jak krásném koutku světa jsme strávili téměř
celé dva týdny. Děkujeme o. Milanovi, že pro
nás tuto cestu připravil. Francii jsme si
opravdu zamilovali a budeme se tam rádi vra-
cet. Pro zatím ale „Au revoir, Provence! “

Tereza Paterová 

SBOR  C ÍRKVE  ADVENT ISTŮ  SEDMÉHO DNE

Tenkrát se žilo jinak
Byl jsem obyčejný kluk z chudé rodiny. Ro-

diče byli staří, nemocní a odkázaní na invalidní
důchod. Býval tehdy problém se i dosyta najíst.
Jako dítě jsem ale i já toužil po pamlsku, nové
tužce či sešitu, nebo po drobné hračce. Rodiče
jsem si netroufal o něco takového požádat.
A krást bych si nikdy nedovolil.

Mou záchranou bývala sousedka Bětuška.
Občas jsem ji potkal, jak nese ve velké tašce
nákup. A ona na mne hned zavolala: „Petříku,
pojď mi pomoci s taškou, sotva dýchám!“ A já
hned ochotně pomáhal. Věděl jsem, že mi na
konci mé služby daruje 50 haléřů, možná
i jednu korunu. Pro mne to byly velké peníze.
Šetřil jsem si je a pak s obrovskou radostí ku-
poval vysněné věci.

Dnes s odstupem času si ale uvědomuji, že
Bětuška nebyla nemocná ani slabá. Byla to žena

v plné síle. Mám pocit, že tu pomoc ode mne vy-
žadovala jen proto, aby mi mohla drobnou mincí
udělat radost. Kdyby mi dala peníze zadarmo,
styděl bych se je vzít a cítil bych se trapně. Ale
za službu – to je jiná. Inu, před těmi mnohými
roky se opravdu žilo jinak než dnes…

„Je lépe se opotřebovat než zrezivět.“ 
(D. Diderot)

„Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dob-
rého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.“

(Bible - Efezským 6,8)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve na

sobotní bohoslužby 3.,17. a 31. října na adrese:
Lidická 307, Slavkov. Začínáme v 9 h. společ-
ným studiem Božího slova a od 10.30 h. násle-
duje úvaha nad biblickým textem. Kontakt na
tel.: 775 345 534 (kazatel Kamil Majer),
www.casd.cz

Skončily prázdniny a začala divadelní se-
zóna. Také ochotníci ze slavkovského Divadel-
ního spolku se znovu pouští do práce. Co pro
své diváky připravují?

V nastávající podzimní sezoně nás čekají
opět setkání v Divadelní kavárně. Ta první se
ponese v duchu Čapkova fejetonu „Jak vzniká
divadelní hra“. První podzimní Divadelní ka-
várna se otevře 27. září v 16 hodin v sále far-
ního pastoračního centra ve Slavkově,
Malinovského 2.

Pokud jste propásli před prázdninami slav-
kovská představení pohádky Čertův mlýn, tak
máte smůlu, neboť, jak už to tak bývá, co čert
nechtěl, inu rozhodl se oženit a odstěhovat
i s čerticí, ale nezoufejte, poslední možnost
vidět tuto půvabnou komedii se zpěvy budete
mít 12. října na ochotnickém festivalu v Bučo-

vicích. Vstupenky, jak předpokládáme, budou
opět v předprodeji MKS Bučovice.

Na listopad připravujeme světovou premiéru
autorské hry Noc královny, která zpracovává
známý milostný příběh královny Kunhuty a Záviše
z Falkenštejna. Scénář hry vznikl na podkladu ro-
mánu „Ohnivá jeseň“ Františka Neužila, spisova-
tele, básníka a učitele, rodáka z nedalekých
Pozořic, který poté, co mu totalitní režim zakázal
učit, léta působil v Zemském archivu ve Slavkově.
Noc královny bude uvedena u příležitosti 20. vý-
ročí jeho smrti. A touto hrou bude uzavřen jubi-
lejní patnáctý rok existence divadelního souboru.

Šestnáctý rok otevřeme přípravou inscenace
známé Moliérovy komedie Lakomec, jejíž pre-
miéru předpokládáme na podzim 2016.

Na setkání s vámi diváky se těší ochotníci
z Divadelního spolku Slavkov u Brna

Co připravuje Divadelní spolek?

Colorado Rustrel • Foto: archiv ř.-k. farnosti
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okénkoRady do zahrady – říjen
Aby byl trávník na jaře zdravý a bez chorob,
musíme do prvních mrazíků nutně provést ne-
zbytné zásahy. Do poklesu teplot pod 7 °C,
kdy trávník zastaví růst, ukončíme veškeré
práce a po prvních mrazících na něj vůbec ne-
vstupujeme. Často shrabujeme spadané listí
a pokud použijeme hrábě s ostřejšími hroty,
provedeme mělké provzdušnění a odstranění
mechu. Dalším nezbytným krokem je vertiku-
lace vertikulačními hráběmi. Lepších výsledků
dosáhneme mechanickým vertikulátorem. Tím
zbavíme trávník plsti a umožníme přísun vody,
živin a vzduchu do horní vrstvy půdy. Sou-
časně s vertikulací provedeme dohnojení hno-
jivem, které obsahuje minimum dusíku, ale
více draslíku, který zpevňuje buněčná pletiva
a trávník má pevnější listy, které lépe odolávají
nízkým teplotám. Hnojení se provádí koncem
září nebo začátkem října. Poslední sečení tráv-
níku by se mělo provádět na vyšší výšku než
po celý rok, protože se tím chrání kořenový sy-
stém proti nízkým teplotám. Trávník na jílovi-
tých půdách zlepšíme přidáním ostrouhraného
písku, který vertikulací zapravíme do půdy. Pí-
skování provádíme opakovaně, a tím je půda
více propustná na vzduch a vodu. 

Pokud provedeme tato opatření, je vysoká
pravděpodobnost, že náš trávník bude na jaře
zdravý a nevyskytne se plíseň sněžná, častá
choroba neudržovaných trávníků.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Léto máme za sebou a s ním i letní aktivity.
Poslední zájezd do Termalparku v Dunajské
Stredě uspořádáme 29. září. Všem chci připo-
menout naše pohybové aktivity, zvláště cvičení
v tělocvičně ZŠ Tyršova každé pondělí od 16
hodin s naší oblíbenou cvičitelkou Mgr. Janou
Sekerkovou. Přijďte, místa je zde dost pro
všechny, kteří chtějí něco udělat pro své zdraví.
Nezapomeňte, že správnou kompenzaci di-
abetu dosáhnete změnou stravování a přiměře-
ným pohybem. Zvláště připomínám
mimořádně aktuální přednášku v úterý 6. října
od 14 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu, vstup volný pro všechny zájemce. Před-
náší notářka JUDr. Blanka Lotreková o změ-
nách v občanském zákoníku, týkajících se
dědického konání. 

Vyvrcholením naší celoroční činnosti je
Den pro zdraví, pořádaný u příležitosti Svě-
tového dne diabetu. Letos se uskuteční ve čtvr-
tek 12. listopadu od 9 do 13 hodin ve SC
Bonaparte, Palackého nám. Všichni návštěv-
níci si mohou dát zdarma změřit glykémii, tlak
krve a vyšetřit zrak. Na jednom místě a jeden
den si také můžete zakoupit pomůcky pro di-
abetiky glukometry, testovací proužky, jehly,
zdravotní obuv a ponožky, výrobky zdravé vý-
živy, čaje, sladidla pro sebe, nebo jako vánoční
dárek pro své známé. Zdravotní obuv přímo od
výrobce Baťa Dolní Němčí si můžete vybrat
i na poukaz od lékaře, schváleného zdravotní
pojišťovnou. Všechny vstupenky budou opět
slosovatelné. Proto si toto datum označte v ka-
lendáři, abyste měli přehled o nejnovějších po-
můckách pro diabetiky, které už nedostanete
v ordinaci lékaře, ale pouze na lékařský před-
pis a pacient si je musí objednat v lékárně,
nebo v prodejně zdravotnických potřeb. 

Podzim je časem sklizně ovoce a zeleniny
a příležitostí, abychom se zásobili vitaminy na
zimu a udělali něco i pro posílení svojí imu-
nity. Denně bychom měli mít svůj talíř do po-
loviny naplněný zeleninou čerstvou, nebo
podušenou. Vychutnejte si jídla z cukety, raj-
čat, paprik, květáku, okurek, zelí, kořenové ze-
leniny a luštěnin. Při konzumaci hrušek,
švestek, hroznů a broskví musíme počítat s vět-
ším množstvím fruktózy. Výborným doplňkem
jídelníčku jsou houby, které neobsahují žádné
sacharidy, ale množství minerálů a výživových
látek. Pokud neporostou v lese, stačí si zakou-
pit hlívu a žampiony a připravit si dobré jídlo.
Potřebujete 500 g menších žampionů, 2 lžíce
olivového oleje, kousek másla, cibuli, česnek,
sůl, pepř, citronovou šťávu a petrželovou nať.
Nožičky hub pokrájíte a orestujete s cibulí
a česnekem na másle. Přidáte celé hlavičky ža-
mpionů, pokapete olejem, okořeníte a podusíte
do měkka. 

Výborné jsou výpečky z hlívy, na které po-
třebujete 500 g hlívy, česnek, cibuli, libeček,
petrželku, mletou papriku, pepř, sůl, olivový
olej. Na pečící papír rozložíme kousky hlívy,
zakapeme olejem, okořeníme, osolíme a posy-
peme pokrájenými bylinkami a pečeme
v troubě do křupava asi 25 minut.  

Závěrem pozvání na Den seniorů, který se
letos uskuteční v neděli 4. října v Brně na
nám. Svobody od 14 hodin se zábavným pro-
gramem. 

Marie Miškolczyová

Pranostika: Čím dříve listí opadne, tím úrod-
nější příští rok.

V říjnu se sice může ještě „ babí léto“ pro-
jevit, avšak začínají převažovat dny s ranním
přímrazkem, mlhami a vlhčím průběhem po-
časí. Dny se výrazně zkracují a slunečního
svitu ubývá. V nížinách převažuje inverzní
charakter počasí s nízkou oblačností, která se
může udržet po celý den a mrholením. Ve vyš-
ších polohách a na horách bývá často slunečno
a poměrně teplo. Je vhodné, aby srážek bylo
dostatek a půda nezamrzla suchá.

V tomto období je vhodná doba pro nákup
a výsadbu ovocných stromků a keřů s vyjím-
kou broskvoní a mandloní. Tyto sázíme zá-
sadně v jarním termínu. Před každým
nákupem pečlivě zvážíme, jaký ovocný druh,
odrůdu a na jaké podnoži a na jaké stanoviště
hodláme jednotlivé výpěstky vysadit. Pro
nákup vybíráme jen osvědčenou školku.

Naše organizace zahrádkářů také letos za-
jišťuje dovoz ovocných stromků a keřů z uzna-
ných ovocných školek s certifikátem původu.
Pokud budete mít zájem, abychom je pro vás
přivezli vhoďte svoji objednávku do schránky
v domě zahrádkářů v ulici Čs. armády č. 252
do 12. října 2015.

Nastává podzim, rostliny vydaly plody a vy-
čerpané se připravují na období klidu a nabrání
sil na příští sezonu plodnosti. Pomozme jim
tím, že shrabeme spadané listí, půdu pod
stromy a keři zbavíme plevele, mělce okopeme
a podle potřeby přihnojíme fosforem a draslí-
kem jalo zásobní hnojení pro příští bohatou
úrodu.

Zejména u broskvoní a meruněk avšak
i ostatních ovocných druhů je vhodné po opadu
listů provést postřik s přípravkem mědi, který
slouží jako dezinfekce od nejrůznějších hou-
bových chorob. Vhodné přípravky jsou: Kupri-
kol 50, Champion 50 WP a jiné.

Důvodem špatného stavu travního porostu
na jaře je jeho zanedbaná přípravu na zimu.

Provoz moštárny
Pravidelný provoz moštárny ovoce v Lo-

mené ulici je v pondělí od 15 do 17 h., ve
středu od 15 do 17 h. (jen na objednávku), v so-
botu od 8 do 12 h. a od 13 do 17 h. 

V tuto dobu si můžete z přivezeného ovoce
nechat vylisovat mošt a nebo uvařit povidla.
Při větším množství se informujte u pana Jin-
dřicha Sáčka na mobilu 737 686 701.

šku úsměvu a vstřícnosti tam, kde se jedná
s lidmi a hlavně s citlivými spoluobčany do
úřadů, obchodů, škol a budou všichni spoko-
jeni. I král Ječmínek má možnost usednout na
kouzelnou lavičku mezi poddané, kdekoliv
a popravdě zří cokoliv.

Jen ten starý cukrovarnický komín stojí
pevně již více než sto roků na svém místě. Při
vjezdu do Slavkova je vidět ze všech světo-
vých stran. Připomíná nám, že zde kdysi k ně-
čemu sloužil. Jsou to pro mnohé těžké
vzpomínky. Ale i vlaštovičky se po roce vždy
vrací. Brzy na nás čeká i letos tradiční setkání
cukrovarníků. Udělej si čas a na chvíli se
opravdu zastav, věř, že toto setkání v příjem-
ném prostředí vinárny a s milým personálem
ti jen prospěje. Roky nám neúprosně běží a le-
tošní srdeční stisk ruky při setkání s přáteli se
napřesrok již nemusí opakovat. Zveme proto
všechny domácí i přespolní bývalé spolupra-
covníky cukrovaru. Na shledanou v Zámecké
vinárně ve Slavkově u Brna „U Vendulky
a Edy“ v pátek 9. října 2015 v 15 hodin. 

A. H.

Vyměň šedivé dny
Když je Ti v životě nejhůř, stačí se na chvíli

zastavit a usednout třeba na obyčejnou lavičku
v parku či náměstí. Nebudete věřit kolik lidí
kolem Vás projde. Každý stále někam pospí-
chá. Zjistíte, že taková obyčejná lavička má
i své léčebné účinky. Přestanou bolet nohy, vy-
čistíte si hlavu od některých zbytečným den-
ních starostí. A kolik máte najednou kolem
sebe známých a přátel, aniž by jste s nimi pro-
mluvili slovo. Někdy stačí vyměnit si úsměv
nebo kývnutím hlavy pozdravit bývalé spolu-
pracovníky, ale i neznámé tváře. Možná také
oni mají své starosti, problémy a nemoci, jen
je pochopit a porozumět. Hned se vám bude
zdát den hezčí a budete se cítit lépe. Načerpáte
novou sílu a energii na cestě k domovu.

Ve Slavkově se v poslední době mnohé změ-
nilo. Město je čistější, firmy prosperují, domy
se opravují, kaple sv. Urbana září do dálky no-
votou. Výsadba a doplnění nových mladých
stromků v alejích, zalesňování a obnova zeleně
v parcích. Vše, co člověk udělá pro dobro pří-
rodě, se mu po letech navrátí. Kancléř kníže
Kounic by ocenil tuto snahu. Ještě vynést tro-
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mezilidských vztahů (manželství, rodičovství,
rozvod, péče o dítě, výživné, sepisování ná-
vrhů), orientaci v sociálních systémech (soci-
ální dávky a služby), pracovněprávní vztahy
a zaměstnanost (např. pomoc při hledání za-
městnání, příprava na vstupní pohovor, sesta-
vení CV), pomoc při řešení bydlení
a hospodaření (např. vzory smluv, nájemní
bydlení), ochranu spotřebitelů (práva a povin-
nosti stran, reklamace) a další.

Pokud si nevíte rady s řešením životní situ-
ace, kontaktujte nás. Najdete nás v přízemí
domu s pečovatelskou službou na adrese Polní
1444, Slavkov u Brna a to vždy v pondělí
a středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00
h., úterý a čtvrtek od 9.00 do 12.00 h. Zájemci
o službu se mohou předem objednat na tele-

Charitní poradna Slavkov u Brna
fonním čísle 731 646 977 nebo e-mail: po-
radna.slavkov@hodonin.charita.cz.

Mgr. Naďa Kabelková, vedoucí sociální pracovnice

Již několik let Oblastní charita Hodonín pro-
vozuje ve Slavkově u Brna a Bučovicích cha-
ritní poradnu, která se zaměřuje na pomoc těm,
kteří se ocitli v tíživé životní situaci, nebo jsou
takovou situaci ohroženi. Služba je určena oso-
bám starším 18 let. Cílovou skupinou jsou, jak
rodiny s dětmi, tak oběti domácího násilí, oběti
trestné činnosti, osoby v krizi, osoby bez příst-
řeší, osoby se zdravotním postižením, senioři,
osoby, které vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
Poskytujeme bezplatné odborné sociální pora-
denství.

Ve své práci s klienty se zaměřujeme na dlu-
hovou problematiku (např. rodinný rozpočet,
práva a povinnosti dlužníka, exekuce, insol-
venční řízení), rodinnou problematiku a řešení

Prázdniny utekly jako voda a září jakbysmet.
Nový školní rok je v naší Karolínce ve znamení
duhy. Tento dřevěný symbol jsme hned 1. září
zavěsili za zpěvu písně: „Most nebeský du-
hový“ na hrádek v naší pohádkové zahradě.
V zahradě přibyly také nové dopravní značky,
které vznikly spoluprací učitelek a rodičů třídy
soviček. Naši malí závodníci na koloběžkách
a odrážedlech se tak hravě seznamují s pravidly
silničního provozu. Děti se během měsíce září
seznámily s písní o barvách duhy a radost na
tvářích jim kouzlí pohybové vyjádření
této písně. První zářijovou neděli proběhla
v kostele Vzkříšení Páně mše svatá s požehná-
ním pro děti, učitele, zaměstnance KMŠ Karo-
línka, vychovatele, katechety a další dospělé,
kteří se věnují dětem a mládeži. Děti z Karo-
línky k ní přispěly netradičním obětním průvo-
dem, kde jednotlivě, za zpěvu písně
a kytarového doprovodu, přinášely různé sym-
boly – symbol srdce, hedvábnou ikonu Krista,
dětskou Bibli a svíci. 

V neděli 20. září, jako každoročně, proběhla
pěší pouť na Lutršték. Cestu zpestřoval kyta-
rový doprovod, modlitba a pěkné vzájemné
rozhovory. Naši pouť zakončila mše svatá, kte-
rou sloužil Mons. Ing. Josef Pospíšil, emeritní
farář z Číhoště. Příští rok se těšíme, že naši
pouť opět zopakujeme. Hned další den nás če-
kala již tradiční výstava ovoce a zeleniny v sále
Bonaparte. Děti na ní viděly mnoho zajíma-
vého z podzimních plodů i květů. Zopakovaly
si názvy ovoce a zeleniny, barvy a seznámily

se i s novými druhy. Prohlédly si různé výrobky
z včelího vosku, slyšely výklad o včeličkách
a dozvěděly se, jak se vyrábí med. Dokonce si
poznaly své obrázky, kterými letos k výstavě při-
spěly. Závěr měsíce září zakončily děti v moš-
tárně na Lomené ulici. Zde viděly vaření povidel
a celý průběh moštování. Tento chutný mošt,
který byl velmi osvěžující, měly možnost

Hurá do nového školního roku v KMŠ Karolínka
i ochutnat, stejně jako povidla. Umíte si asi před-
stavit jejich spokojenost… Děkujeme všem,
kteří se podíleli na výstavě ovoce a zeleniny, za
zhlédnutí krásných podzimních dekorací a za
exkurzi s příjemnou ochutnávkou v moštárně.
Jsou to pro děti nezapomenutelné zážitky. 

Za třídu oveček KMŠ Karolínka
p. uč. Lenka Chmelíčková

Jste senior či osoba se zdravotním postiže-
ním nad 27 let věku? Cítíte se sami a opuštění
v době, kdy Vaši nejbližší chodí do zaměstnání
nebo jsou jinak zaneprázdněni? Potřebujete

pomoci s vyřízením běžných záležitostí? Vaši
rodinní příslušníci si potřebují odpočinout?
Přijďte mezi nás! 

Centrum denních služeb (CDS) najdete ve
Slavkově u Brna, na ulici Polní 1444. V rámci
služby vám, v případě potřeby, zajistíme
pomoc při poskytnutí či zajištění stravy nebo
při osobní hygieně. Můžete se zapojit do akti-
vizačních činností zaměřených například na
udržení a rozvoj pohybových schopností (cvi-
čení), trénink paměti (různé aktivity na pod-
poru činnosti mozku). Součástí nabídky je
canisterapie (kontakt a činnost s pejsky) a nově
také chvilky s písničkou s prvky muzikoterapie

Charitní Centrum denních služeb Slavkov u Brna informuje
(zpívání pro radost). Pobyt v kolektivu a pří-
jemně prožitý volný čas vám zpestří všední
den. V možnostech činnosti CDS je zprostřed-
kování kontaktu se společenským prostředím
formou výletů nebo účastí na různých akcích.
Pomůžeme také při obstarávání vašich osob-
ních záležitostí a uplatňování práv. Rádi vás
doprovodíme k lékaři či na úřad, případně do-
pravíme na místo svozovým automobilem. Za-
jistíme běžný nákup. Jsme tu pro vás denně od
7 do 15 hodin a provoz můžeme po dohodě
přizpůsobit vašim potřebám. Těšíme se na vás! 

Eva Vávrová, pracovnice v sociálních službách – 
vedoucí, tel. 734 435 125
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Kdo neviděl neuvěří, tak by se mohlo říci
o X. oblastní výstavě ovoce a zeleniny, kterou
pořádali slavkovští zahrádkáři ve víkendových
dnech 19. a 20. září v SC Bonaparte ve Slav-
kově u Brna. Ihned po příchodu do velkého
sálu byla nepřehlédnutelně naaranžovaná ex-
pozice zeleniny ZO ČZS Otnice. Také celé je-
viště s aranžerií stromu v barvách podzimu
přitahovalo pozornost více než 1400 návštěv-
níků. To vše je dílem několikanásobného
mistra ve floristice pana Jaromíra Kokeše. Zato
jemu a přátelům z Otnic, zejména manželům
Havelkovým, patří velké poděkování pořada-
telů a návštěvníků. 

Když již jsme u děkování, musíme se zmínit
o expozici ovoce, zeleniny, trvalek a bylin čle-
nek ZO Heršpice. Velký obdiv návštěvníků
vzbudily expozice ISŠ Slavkov u Brna, Slav-
kovského ochranářského spolku s krmítky
a hnízdicími budkami. Kaktusy pana Ryšavého

a bonsaje pana Navrátila vzbudily pozornost
u zájemců o jejich pěstování. Stánek Ing. Han-
zelky nás přitahoval vůní bylinek a výrobků
z nich. Včelaři samozřejmě nesmí chybět na
žádné ovocnářské výstavě. Vždyť‘ včela
a květy přírody patří neodmyslitelně k sobě.
Bez nich by nemohlo vzniknout takové kouzlo
přírody, jakými jsou krásně zbarvená jablíčka,
hrušky, švestky a jiné produkty přírody, kte-
rých bylo na výstavě k vidění velmi mnoho. 

Ze 198 vystavovaných vzorků jablek vybrali
návštěvníci jablko roku 2015, kterým se stala
odrůda James Grieve pana Jaroslava Plachého
ze Slavkova. Těmto jablíčkům se letos vyrov-
naly i ostatní odrůdy. Jen o malinký kousek
níže se umístila odrůda Rubín pana Aloise Ma-
tuly z Hostěrádek-Rešova a Bohemia pana
Ing. Karla Brauna z Rousínova. 

Již poněkolikáté se těchto výstav zúčastňují
i žáci ZŠ Komenského a letos i KMŠ Karo-

X. oblastní výstava ovoce a zeleniny
línka. Jak mají přírodu rádi ukázali návštěvní-
kům výtvarnými pracemi na nástěnkách. V jar-
ních měsících letošního roku jsme žákům ZŠ
zakoupili sazenice bylinek a trvalek, o které se
sami starali, a nyní nám ukázali svoje vý-
sledky. Dopadlo to dobře, a tak děti pokračujte
dál. Příroda vám odhalí i další kouzla a taje. 

Při pondělní návštěvě žáků základních škol
a dětí z mateřských školek je to vždy jak ve
včelím úlu. Děti obdivují krásná jablíčka
a mnoho dotazů patří na chov včelstev, komu
patří která ptačí budka a kteří ptáčci navštěvují
krmítka a čím se krmí. 

Výstava skončila velkým úspěchem a chvá-
lou návštěvníků. Již dnes máme na výstavu
v příštím roce připravena další překvapení pro
návštěvníky a bude záležet také na nich, zda
bude úspěšná  a přispěje ke zlepšení životního
prostředí ve Slavkově u Brna. 

Vladimír Luža, ZO ČZS Slavkov u Brna 
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Vyhlášení jablka roku
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Archiv starších vydání
Slavkovského zpravodaje
i aktuální číslo najdete na

www.veslavkove.cz

Motoklub Austerlitz informuje
pro diváky zajistit veškerý komfort a objed-
nala dva vrtulníky OK-STE Robinson R-44,
kterými bylo možné za pouhých 500 Kč
shlédnout celý okruh z oblak. Bylo to skoro
jako na Grand Prix, kde o polední pauze se po
okruhu proletěly Gripeny s nenapodobitelným
hukotem. Vše bylo výborně připravené až na
počasí. Ve třídě Supermono začalo pršet,
nikdo nepřezouval a závod byl bez problémů
dokončen. Vyhrál stejně jako loni Karel Ka-
lina ze Starého Města u Uh. Hradiště a stejně
jako loni uzavřel sázku, „když vyhraju, sko-
čím do blízkého rybníku“. 

Musím se zmínit o velkém úspěchu Staňky
Malinové z nedalekých Křižanovic. V sobot-
ních jízdách dojela na 24. místě. Po malých

Uplynulo 14 dnů od Grand Prix České re-
publiky a další závod silničních motocyklů na
přírodních okruzích se jel o víkendu 5. a 6.
září v Dymokurech. Tento okruh jsem navští-
vil potřetí a zdá se mi jako nejrychlejší snad
v Evropě a zároveň nejbezpečnější v ČR.
V sobotním tréninku jsem nevěřil stopkám,
které ukazovaly 1,04,15 na jedno kolo. Tento
čas zajel Petr Bičiště na stroji BMW-HP4 prů-
měrnou rychlostí 185 km/hod.ve třídě nad
6000 ccm. Nakonec mu to nestačilo a v neděl-
ním závodě dojel druhý za Alešem Nechváta-
lem, který při dekorování zřejmě z euforie
omdlel. Při závodech se naštěstí nic vážného
nestalo a po závodě vyčerpání udělali své. Je
neskutečné, že taková malá vesnička dokázala

úpravách a výměně výfukových klapek
a o zoubek lehčí převod ji vykouzlil krásnou
čistou jízdu a po neustálém zrychlení dojela na
krásném 13. místě. Pan reportér Svoboda ji po-
zval k mikrofonu dostala kytici a bonboniéru
a samozřejmě několik otázek pro mladou zá-
vodnici. Tuto neděli 12. a 13. září se jel po-
slední závod v Branné, který se jel jako 18.
ročník Kolštejnského okruhu o cenu Václava
Paruse. Na tomto okruhu se schází nejvíce pří-
znivců a fandů těchto závodů. Tradiční účast
byla menší, na okruhu jezdí pouze historické
motocykly s rokem výroby od 1920 do 1970.
Ráno jsme se dozvěděli o nepříjemné sobotní
havárii, kdy traťová komisařka aktivně uklízela
trať a došlo ke kolizi s motocyklem. Přilétla he-
likoptéra a oba byli s vážnými zraněními od-
vezeni do nemocnice. Jiná havárie se nestala.
Opět se jelo v duchu záviděníhodném těmto
okruhům Kopčany, Dymokury, Branná, které
nemají sídliště a v nich nájemníky, kterým dost
věcí vadí.

Náš MK Austerlitz pořádá 3. října 2015
čtyřhodinový vytrvalostní závod v areálu SÚS.
Jste srdečně zváni na zhlédnutí zápolení níz-
koobsahových strojů a jejich jezdců. J.M.

S končícím létem startuje nová florbalová
sezona. Florbalisté přes léto nezaháleli a prošli
poctivou přípravou, jejímž vrcholem byla účast
mužů v Poháru České pojišťovny.

Mladší ročníky se na konci června zúčast-
nily brněnského Open game, a to v kategoriích
mladších žáků, starších žáků a juniorů. Druž-
stvo starších žáků, bylo výběrem reprezentantů
základní školy Komenského, kteří oficiální
florbalovou soutěž nehrají. Všechny tři týmy
slavily postup ze skupiny do play off, což po-
važujeme s ohledem na silnou konkurenci za
úspěch. Nejblíže k postupu do dalšího kola

měli mladší žáci, kteří podlehli v napínavém
utkání týmu Tatran Střešovice. Tatranu Střešo-
vice, jehož muži patří již několik let k nejlep-
ším v extralize! Dodatečně děkujeme  hráčům,
jejich rodičům, trenérům a všem, kteří se na
účasti podíleli.

Muži se v rámci letní přípravy zúčastnili tur-
naje OPEN (F)AIR Vyškov o florbalového
krále Vyškovska, kde obsadili 3. místo.

Na konci července jsme uspořádali ve Slav-
kově první ročník Florbalového kempu. Jed-
nalo se o několikadenní soustředění, kterého
se zúčastnili jak členové klubu, tak i mládež
z širokého okolí. S ohledem na teplé počasí
a nabitý program se všichni zapotili. Doufáme,
že se tímto počinem podařilo založit ve Slav-
kově novou florbalovou tradici.

Nová sezona je před námi, bude úspěšná?
Muži sezonu již zahájili, a to účastí v Poháru

České pojišťovny. V 1. kole hraném ve Valti-
cích se postupně utkali s týmy FBC EMCO
Gullivers Brno, Sokol Lanžhot, FBC ZŠ Horní
a X-TEM Bzenec. Cílem byl postup do 2. kola,
který splnili. Ve 2. kole podlehli v utkání bo-
hatém na branky týmu FBK Spartak Hluk
11:7. Jihomoravskou ligu mužů rozehrají 27.
9. 2015 turnajem v Dubňanech.

V rámci oficiálních soutěží České florbalové
unie se opět představí i naše dvě mládežnická
družstva. Junioři se stejně jako v loňské sezoně
utkají o mistrovské body v 3. lize juniorů. Díky
volnému programu zahájí své působení v lize
až 11. 10. 2015 ve Starém Městě.

Startuje nová florbalová sezona 2015/2016
Posledním a nejmladším družstvem jsou

žáci. Loni jako nováček ve své kategorii mlad-
ších žáků zářili a teď budou mít nelehký úkol
navázat na své výsledky ve vyšší kategorii star-
ších žáků. Družstvo rozběhne svou soutěž 26.
9. 2015 ve sportovní hale ČKD Blansko.

Hráči jednotlivých družstev se představí na
domácí půdě ve sportovní hale ZŠ Komen-
ského v níže uvedených termínech:
FbC Slavkov – Jihomoravská liga mužů
30. 1. 2016 – TJ Čechie Zastávka

– VUT Skurut Hai Brno
30. 4. 2016 – VUT Skurut Hai Brno

– Orel Boskovice
FBC BISON Slavkov – 3. liga juniorů
12. 12. 2015 – FbC LEXX Orel Uherský Brod

– FBK Valašské Meziříčí
13. 2. 2016 – Hornets Brno ZŠ Horní

– TJ Sokol Lanžhot
30. 4. 2016 – FbC Holešov

– FBK Valašské Meziříčí
FbC ZŠ Komenského Slavkov – Jihomorav-
ská liga starších žáků
14. 11. 2015 – FBK Atlas Blansko

– TJ Sokol Adamov
9. 1. 2016 – TJ Sokol Židenice

– SFK Slovácko – SSK Očov
19. 3. 2016 – FbC Aligators ZŠ Klobouky

– FBK Atlas Blansko
2. 4. 2016 – FBC Dragons

– FK TROOPERS Moravany
Těšíme se na vaši podporu jak na domácím

hřišti, tak i na zápasech konaných mimo Slavkov,
o kterých budeme informovat v průběhu sezony.

Fotbal v říjnu
V měsících říjnu a listopadu budou na městském
stadionu sehrána následující mistrovská utkání
slavkovských družstev:

So 10. 10. 15 h. Slavkov A–Rájec-Jestřebí
10 h. st. přípravka Slavkov–Šaratice

St 14. 10. 17 h. st. žáci Slavkov–Habrovany
So 17. 10. 15 h. st. žáci Slavkov–Kobeřice
So 24. 10. 14.30 h. Slavkov A–Líšeň C

10 h. st. přípravka Slavkov–Bučovice
So 31. 10. 14 h. st. žáci Slavkov–Otnice
So  7. 11. 14 h. Slavkov A–Vilémovice

VV SK Slavkov Brno zve všechny své příznivce
do ochozů stadionu. Přijďte pozvbudit naše muž-
stva v souboji o poslední podzimní body! rs

Chcete hrát florbal?
Informace pro rodiče a zájemce o florbal
Mladší žáci a žákyně 11–12 let:
z důvodu uzávěrky přihlášek do oficiální

soutěže ČFBU v květnu letošního roku není
družstvo mladších žáků přihlášeno, v případě
zájmu o florbal pište prosím email na adresu
Hsicha@seznam.cz, pan Jan Šícha.

Starší žáci a žákyně 13–14 let:
info u trenéra (Miroslav Uhlíř), tel.: 721

169 304, email: ft.fbcslavkov@volny.cz.
Dorostenci a dorostenky 15–16 let + ju-

nioři a juniorky 17–18 let:
info u trenéra (Jan Šícha), tel.: 776

052 100, email: hsicha@seznam.cz
Muži 18+ – info u trenéra (Pavel Stávek),

tel.: 775 595 614, email: pasta@email.cz.

Závod fechtlů
MK Austerlitz zve na 12. závod AusterliCz-

FechtlCup, který jedeme pět jako maraton
týmů strojů FECHTL a jezdců strojů PITBIKE
v sobotu 3. října od 10 hodin na závodní trati
v areálu SÚS v Okružní ulici ve Slavkově
u Brna.

Kondiční cvičení
TJ Sokol Slavkov, oddíl kondičního cvičení

pořádá pravidelná kondiční cvičení, která se
konají v tělocvičně na ZŠ Tyršova každé úterý
a pátek od 19.30 hodin. Cvičíme na značkách,
posilujeme na stanovištích. Využíváme kla-
sické činky i nové posilovací pomůcky. Zařa-
zujeme protahovací a relaxační cviky.

Zveme všechny, kteří chtějí být fit a v kon-
dici! Cvičitelka Marie Kostíková
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Kdo by měl rád pálivé kopřivy? Drze nám
vyrůstají v zahradách, nesnadno se s nimi bo-
juje a navíc velmi nepříjemně pálí. Přesto je to
rostlina velmi užitečná i neobyčejně zajímavá,
většina z nás má ke kopřivám veskrze nega-
tivní vztah, který vznikal již od dětství. Jejich
původní vlastí byly nížinné lužní lesy, kde
místy i dodnes tvoří až neproniknutelné dvou-
metrové houštiny. Nyní se jim daří však stejně
dobře v obdělávané půdě i ve vyšších polo-
hách, na stanovištích s vyšším obsahem du-
síku. Ve svém názvu kopřiva dvoudomá značí,
že rostliny jsou buď samčí s prašníkovými
květy, a rostliny samičí, které jsou podobné,
ale přináší drobná semena – nažky, které roz-
náší proudění vzduchu. Vítr také obstarává
opylování, takže rostlina nemusí lákat k opy-
lování hmyz, Obě květenství jsou velmi po-
dobná. Kopřivy se však dokážou velmi dobře
množit i vegetativně, kořenovými oddenky. Je-
jich semena vydrží v půdě nebo i v kompostu
až 5 let. Pohled na kvetoucí kopřivu i na dálku
působí až odpuzujícím, odstrašujícím dojmem.
Při zvětšení ostré žahavé trny na lodyhách i lis-
tech trčí na všechny strany. Při dotyku se háč-
kovitá ostrá špička odlomí a ostrý trn poraní

kůži a palčivá tekutina snadno vnikne do rány.
Méně palčivé listy musí být však i velmi vý-
živné, jsou častou, nebo i jedinou výživnou
rostlinou pro housenky našich nejběžnějších,
pestrých denních motýlů, ze skupiny baboček:
kopřivová, paví oko, admirál,
bodláková, bílé C. Nejen mo-
týlů, také zajímavé druhy i tesa-
říků, kteří se většinou vyvíjí ve
dřevě, ale některé druhy se zdr-
žují i vyvíjí i na bylinách. Vývoj
i dospělců je dokonale svázán
s rostlinou po celý život, zatím
co motýli hledají potravu mimo
své hostitelské rostliny. Tak dů-
sledná „likvidace plevelných
rostlin nebo keřů, i na malých lo-
kalitách může zničit celou popu-
laci zajímavých, vzácných,
pestrých živočichů, často i dříve, než se je po-
daří nalézt a popsat.“

Kopřiva jako potravina má tradiční použití
nejen pro zvířata, hlavně drůbež všeho druhu,
je i mnoho pokrmů a receptů její použití pro
člověka, známých již od starověku. „Kopřivu,
když ze země raší, nebo nabízí vrchol stonku

Obyčejná kopřiva
s křižmostojnými listy, je dobře přidávat do
špenátu, pro její vysoký obsah chlorofylu, vi-
taminů i minerálních látek.“

Kopřiva jako lék: již staří Římané využívali
kopřivu při zánětu kloubů, přímo drastickým

způsobem, neboť postižené
klouby kopřivami sešlehali.
Chlorofyl, zelené barvivo i pro
potravinářskou potřebu, se také
průmyslově z kopřiv izoluje,
jako i dalších mnoho látek včetně
B vitaminů a látek snižujících
hladinu krevního cukru. Již staří
hospodáři si všimli, že slepice,
přikrmované kopřivami, v zim-
ním období i sušené drcené listy
ve směsích snáší vajíčka s krásně
oranžovými žloutky. Obsah mi-
nerálních látek v kopřivách jde

do desítek druhů, jde o jednu z hlavních složek
směsí pro jarní bylinné kúry. 

Receptů ve starých herbářích lze najít
mnoho, každou bylinu však nelze užívat dlou-
hou dobu, v některých, možná i ve většině pří-
padech může i uškodit. 

Milan Hrabovský, Slavkovský ochranářský spolek

aby se zde utkali o mistrovské tituly. Talento-
vaná překážkářka a sprinterka Natálie Kříž-
ková dokázala svoji letošní výkonnost přetavit
v zisk dvou bronzových medailí. Cenné kovy
získala v běhu na 60 m překážek a běhu na
150 m. Další slavkovská atletka Barbora Šu-
janová obsadila ve finále vrhu koulí krásné
6. místo. Oběma atletkám jejich dlouhodobě
kvalitní výkony vynesly nominaci na mezikra-
jové utkání v Olomouci, které proběhne 27.
září, a budou zde reprezentovat družstvo jižní
Moravy.

Ostatním slavkovským atletkám a atletům
se na závěrečném čtvrtém kole soutěže druž-
stev mladšího žactva v Brně podařilo navázat
na výborné výkony z předchozích soutěží.
A to i přes skutečnost, že velká většina slav-
kovských účastníků do kategorie ml. žactva
věkem ještě nepatří. 

Skvěle se předvedla Patricie Pavlíková

Skvělá reprezentace slavkovských atletek
na mistrovství Moravy a Slezska

(2004), která ve skoku dalekém dolétla až na
vzdálenost 404 cm, což jí zajistilo 4. místo.
Parádní výkon ve vrhu koulí předvedl Marek
Hrubý (2005!): 801 cm – 7. místo. Družstva
hochů i dívek tak obsadila shodně čtvrté místo
brněnského kola soutěže družstev.

Díky podpoře Milana Žižlavského se poda-
řilo zajistit 18 ks závodních překážek pro pří-
pravu atletů a firma Sport Line servis provedla
přelajnování sportoviště na ZŠ Tyršova. Další
sponzoři a podporovatelé zajistili vybavení
startovními bloky a reprezentativní dresy pro
účast na závodech.

Věříme, že se na základě probíhajících jed-
nání, podaří městu Slavkov u Brna v součin-
nosti s naším atletickým oddílem, zařídit
revitalizaci slavkovského stadionu a udělat
z něj plnohodnotné sportoviště na úrovni, pro
všechny Slavkováky.

trenéři

V neděli 13. září se za krásného slunečného
počasí sešlo na stadionu ve Znojmě 226 atletů
z neuvěřitelných 27 klubů Moravy a Slezska,

Bára Šujanová • Foto: archiv atletů

Kopřiva dvoudomá

Natálie Křížková • Foto: archiv atletůSlavkovští mladí atleti • Foto: archiv atletů
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I. světová válka a Slavkov u Brna (VIII.)
Přinášíme další z příběhů (tentokrát zkrácený) vojáků bojujících na frontách
I. světové války. Zajímají nás i další příběhy slavkovských vojáků bojujících
za svou vlast ať už v první nebo druhé světové válce. Válčil váš dědeček na
Piavě nebo v Rusku? Dejte nám vědět. Děkujeme.

Podávám svoje zážitky – zápisky z první svě-
tové války, které jsem se zúčastnil jako vojín
v císařské a královské armádě bývalé Rakou-
sko-Uherské monarchie. Nic není zkrášleno,
naopak, nejpohnutějších chvil a okamžiků
mohlo být čast jen stručně vzpomenuto.

Naše postavení nalézalo se v jedné z nej-
větších částí velehorských Alp, které pro svoji
nedostupnost dávaly nám mnohdy vypít ka-
lich utrpení až na dno. Něco takového se ne-
zapomíná…

Rok 1915
V pátek 11. června jsem byl odveden

k vojsku na starobylé slavkovské radnici. Šlo
nás z Velešovic od 21 do 25 let asi třicet. Mně
bylo 22 let a skoro všichni jsme byli uznáni

schopni vojenské služby. V neděli 20. června
se pak všichni bavíme se zpěvem v novém
hostinci U Havířů a připravujeme se na zítřek.

Jednadvacátého odjíždíme z holubického
nádraží k Brnu. Těžko jsem se loučil se sta-
rými rodiči a s mojí první láskou s pláčem utí-
raje se do šátku, a já naposledy snad zřel
ustaranou drahou matičku. Tu jsem i já již ne-
mohl zadržet slzy. Přijíždíme do Brna, kde
jsme zapsáni a o 10. hodině večerní odjíždíme
asi v počtu sedmi set v dob. vagónech.

Dojeli jsme do Vídně. Tu jsem poprvé uvi-
děl letadlo, dále parníky na Dunaji a také pří-
stavní jeřáby, které vykládaly uhlí z lodí.
I velké kolo v Prátru.

Železniční tunely a krásy alpských velehor
vyvolávaly v nás stále nový a nový obdiv.

Do Schwazu jsme přijeli
23. června o 9. hodině ve-
černí. Město bylo pěkně
ozdobeno prapory, na ná-
draží hrála kapela. Do ka-
sáren to bylo asi čtvrt
hodiny od nádraží. A hned
do studené lázně. Pěkně ta
vojna začíná!

Začátkem července jsme
dostali pušky model 1895.
Následovala lékařská pro-
hlídka a poté střelba os-
trými náboji na střelnici.
Nechybělo ani očkování
proti tyfu.

28. srpna jsme přijali –
my Češi a Moravané –
společně sv. svátosti v jed-
nom krásném zdejším kos-
tele. Zpívali jsme nadšeně
ty naše písně.

6. září se konalo velké
polní cvičení za účasti tří
tisícovek mužů. A v polo-
vině září se chystáme k od-

jezdu na frontu, kam jsme odjeli připraveným
vlakem. V neděli 20. září jde naše kompanie
do fronty. Ze všech směrů slyšíme hřmění děl
a nad námi manévrují aeroplány.

7. října padl na výzvědné hlídce náš dobrý
hoch Egert. Pleteme mu věnec. Čtu od svého
přítele Lebedy Nový zákon.

Na svátek všech svatých (1. 11.) se nám
prvně navalilo mnoho sněhu. Velice nepří-
jemné. Třetí četa měla v 11 hodin v noci po-
plach – příčinou byla rychlopalbu u třetí
stráže. Desátého v poledne další poplach. Mu-
síme ihned na pomoc přepadným na Cole!
Nepřítel ustoupil, ale zastřelil nám jednoho
muže.

Začátkem prosince nesu se šesti jinými sou-
druhy našeho desátníka na hoře Waldjach na
obvaziště. Těsně před koncem roku mi přišla
k Vánocům bohatá pošta.

P.S.: To je jen pár úryvků z knihy, v níž je
ve 682 dnech popsáno více prožitého a do-
plněno 103 fotografiemi. Toto dílo, které za-
hrnuje období od 11. 6. 1915 do 7. 11. 1918,
je i chloubou našich rodinných knihovniček.

Zdroj: Rodinný archiv
Františka a Stanislava Mrázových

Robert Mráz
22. 3. 1893 Velešovice–15. 1. 1967 Hodějice

Na italské frontě

Robert Mráz jako voják Pohlednice ze Schwazu
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Matochovo řeznictví na rohu tehdejšího Stichova náměstí a Brněnské ulice. Ve dveřích pan Matocha se svou manželkou. Vpravo Matochovo řeznictví.

Správných odpovědí na hádanku z čísla
8/2015 přišlo méně než obvykle. I tentokrát
přišly odpovědi, které jistě obohatí naše zna-
losti historie Slavkova. 

Jan Lohnický ze Slavkova píše:
„Zobrazený portál domu se nachází v č.p.

104 na rohu ulice Brněnská a Koláčkova ná-
městí. Patří mezi nejstarší domy ve městě.
Dříve bývalo v přízemí řeznictví u Matochů.
Dům je nyní neobydlený a prochází rekon-
strukcí. Z doslechu vím, že snad zde bydleli
Kounicové v době přestavby slavkovského
zámku (nemám doloženo). Dům poznamenaly
nevhodné úpravy fasády v nedávné době.
Věřím, že nový majitel dá dům postupně do po-
řádku.“

Zajímavé informace jsme obdrželi od Ros-
tislava a Daniela Matochových:

„Tento dům se nachází na ulici Brněnská
č.p. 104. Dlouhá léta patřil naší rodině Mato-
chů, rodině řeznické. V domě bylo řeznictví,
které vedl náš praděda Josef Matocha, ná-
sledně děda Zdeněk Matocha s chotí Annou
Matochovou a s jejich třemi syny – Zdeňkem,
Milanem a Rostislavem, kteří už jako děti
v této rodinné tradici vypomáhali. 

Rodina Matochova bydlela v horní části
domu. Ve spodní části, dvoře a sklepení byly
maštale pro zvířata, věci na porážku a na ná-
sledné zpracování masa. Dále zde byly umís-
těny stroje pro výrobu uzenin a dveře do
prodejny, kde se maso hned prodalo nebo (jak
jsme se dozvěděli z vyprávění starších pamět-
níků ze Slavkova) se vždy našlo kousek masa,
ovárku či jitrničky, které bylo nabídnuto za
symbolickou cenu či zdarma lidem, kteří si
v době po druhé světové válce tento ,,luxus“
dovolit nemohli.  

Následně byl Matochům jejich majetek, zví-
řata a stroje zkonfiskovány komunisty. Zdeněk
Matocha s rodinou se pak přestěhoval a jeho
sestra Vlasta Matochová s manželem emigro-
vali o pár let dříve v roce 1948 do USA a tam
založili početnou rodinu (sedm dětí). Nyní už
jako američtí občané pravidelně jezdí do Slav-
kova od roku 1989 a vždy se jim tu velice líbí.
Navštíví hřbitov, kde mají své příbuzné a ob-
divují krásu města. Zejména pak slavkovský

Znáte svoje město?
SOUTĚŽ SLAVKOVSKÉHO ZPRAVODAJE

chrám Vzkříšení, zámek, koupaliště či skvělé
slavkovské pivo. 

Bohužel, co je vždy při návštěvě zklame, je
velice špatný stav domu v jakém se nyní na-
chází. O tom jsme se mohli přesvědčit na
vlastní oči minulé léto díky firmě, která prová-
děla nutné zpevnění domu a umožnili nám na-
hlédnout i do vnitřních prostor. Nicméně jsme
mohli pořídit fotografie poničeného interiéru
domu a Pavel Francel, jeden z dětí emigrova-
ných rodičů, tak k dobovým fotografiím od své
maminky mohl pořídit i ty současné, které po-
užije do své knihy o historii domu a emigraci
jeho rodičů z Československa v roce 1948,
která vyjde příští rok v USA.“

Správná odpověď tedy zní: dům č. 104 stojí
na rohu Koláčkova náměstí a Brněnské ulice.
V současné době probíhá rekonstrukce a ma-
jitel této nemovitosti chce domu navrátit po-
dobu z doby před 2. světovou válkou (viz
obrázek níže).

Ze správných odpovědí byli vylosováni tři
výherci: Jarmila Ondrová, Ivana Rožnovská
a Jan Lohnický. Výherci si mohou u nás v re-
dakci (Brněnská 642) vyzdvednout knihu dle
vlastního výběru.

Dnešní hádanka:
Kamenná deska (viz foto nahoře) je
umístěna na fasádě domu na Palackého
náměstí a je dobře viditelná z chodníku.
Kde se dům nachází?

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

Na odpovědi čekáme do 21. října. red.
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Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 10/2015
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 20. října. 

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

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

e-mailem nebo osobně na flash disku. 
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Oznámení o narození dětí je zveřejňováno zdarma.

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

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 26. září 2015

• 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 zařazení příspěvku rozhoduje
redakční rada. 

• U každého příspěvku musí být uvedeno jméno autora.
Anonymní texty nebudou zveřejněny. 

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

• Text by měl být v rozsahu ideálně polovina strany A4,

Pravidla pro přispěvatele do zpravodaje
maximálně však jedna strana A4 (velikost písma 12 bodů),
jinak si vydavatel vyhrazuje právo zkrácení příspěvku. Pře-
dat příspěvek v rukopise nebo strojopise lze jen výjimečně.

• Fotografie a obrázky je nutno dodávat samostatně
v elektronické podobě nejlépe ve formátu jpg. Vkládání fo-
tografií do textu se nedoporučuje.

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

• Příspěvky nesmí překročit hranice slušného chování,
ohrožovat mravnost, obsahovat urážky, osočování, rasis-
tické a vulgární urážky.

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

Slavkovský pivovar

Datum                                       hod.     akce/místo konání pořadatel

2. a 3. 10.                      Slavkovská iniciativa smíření
3. 10.                 10.00   12. závod AusterliCzFechtlCup, areál SÚS v Okružní ulici MK Austerlitz
4. 10.      13, 14, 15 h.   Šípková Růženka na zámku (rezervace na tel.: 544 227 548) ZS-A
4. 10.                 15.00   Pouštění draků na Urbánku Malé korálky
6. 10.                 14.00   Přednáška JUDr. Blanky Lotrekové: Změny v občanském zákoníku, týkající se dědického konání.

                                       Zasedací místnost radnice. Vstup volný.                                                                                     SD ČR
6. 10.                 17.00   Írán – země kontrastů (přednáška Dr. J. Horáka; Rubensův sál ZS-A)                                      ZS-A
9. 10.                 15.00   Setkání bývalých zaměstnanců cukrovaru                                           Zámecká vinárna u Edy

11. 10.      13.00–17.00   Podzimní prodejní výsava rukodělných prací                                      Zámecká vinárna u Edy
11. 10.      14.00–16.00   Zámecké dýňobraní ZS-A
16. 10.                 19.00   Divadelní představení S pydlou v zádech (divadelní společnost Josefa Dvořáka) SC Bonaparte
23. 10.                             110 let od založení ISŠ, budova školy                                                         ISŠ ve Slavkově u Brna 
24. 10.                 19.00   Muzikálové představení Rebelové (divadlo Stodola). Vstupné 100 Kč                         SC Bonaparte
30. 10       16, 17, 18 h.   Hrůzostrašné prohlídky (rezervace na tel.: 544 227 548)                                                       ZS-A
Trvající výstavy:                Řemesla a technika – výstava pokladů ze zámeckých depozitářů                                                ZS-A
                                       Historické cukrárny – výstava o československých cukrárnách v období první republiky              ZS-A

KALENDÁŘ AKCÍ – ŘÍJEN 2015

ZÁŘÍ
28. 9. (po) Svatováclavské Menu

Pivo měsíce – Slavkovský Kaštan 11 %
(uvařeno v omezeném množství)

ŘÍJEN
1. 10. (čt) Nová měsíční nabídka jídel

28. 10. (st) Pivo uvařené k příležitosti „Dne vzniku
samostatného československého státu“
Slavkovská Charlotta 15 %
(uvařeno v omezeném množství)

Podzimní prodejní výstava 
V neděli 11. října se koná v Zámecké vi-

nárně „ U Edy“ podzimní výstava rukodělných
prací. Výstava je přístupná od 13 do 17 hodin.
Přiveďte své děti, rodiče, tetičky, strýčky
a zkrátka všechny známé na tuto akci. Připra-
veny jsou dekorace, které zkrášlí Váš domov.
Občerstvení připraveno.

Tato akce je pořádána za účasti „Obchůdku
na nádvoří“. Těšíme se na vás! VA

Pouštění draků 
Pouštění draků se bude konat v neděli

4. října od 15 hod. Od obchodu Hruška na
Zlaté hoře připravena dračí stezka po červe-
ných fáborcích, aby vám cesta na Urbánek lépe
ubíhala. S sebou si vezměte draka, špekáčky
a něco na pití.

Kromě vypuštění závodních draků, soutěže
o nejhezčího vyrobeného draka a o nejvyšší
dračí pozici, vás čekají drobná dračí stanoviště
pro děti a posezení u ohně.

Za celý organizační tým se těší Dáda a Hedvika

Změny v občanském zákoníku
V úterý 6. října ve 14 hodin se koná v za-

sedací místnosti Městského úřadu Slavkov
přednáška JUDr. Blanky Lotrekové na téma
Změny v občanském zákoníku, týkající se dě-
dického konání. Vstup volný.

Pořádá SD ČR



Ani tropické počasí posledních prázdninových
dní nezabránilo sportovcům v účasti na dalším
ročníku slavkovského triatlonu pro každého. Zá-
vodilo se na třech různých distancích. Nejmladší
děti překonávaly 40 m plavání, 2 km na kole
a 400 m běhu. Pro starší žáky bylo přichystáno
80 m ve vodě, 4 km cyklistiky a 1 km běhu.
Ostatní závodníci absolvovali trať v délce 10 % že-
lezného muže, tedy 400 m plavání, 18 km na hor-
ských kolech a 4 km běh. 

Ani letos jsme nebyli ochuzeni o hezkou podí-
vanou na mladé triatlonové naděje ani o drama-
tický závěr v hlavní kategorii mužů, kde se o vítězi
rozhodovalo až v posledním kole běhu. O první
místo se poprali Radovan Kyjovský a Michal Zá-

AusterlitzMan 2015
hora. Radovan Kyjovský byl nakonec úspěšnější
a spolu s prvním místem mohl slavit i titul nejlepší
Slavkovák. Na třetím místě doběhl Pavel Franc.
V kategorii žen se první Pavlína Poláčková a druhá
Petra Veselá zařadily už při plavání a do konce zá-
vodu nedošlo k žádné změně. Jen třetí Dana Fic-
kerová stahovala z osmého místa a nakonec se
dostala až na bednu. Nejlepší Slavkovačkou se
stala Ivča Křížková.

Podrobné výsledky a fotografie z celého dne
jsou na našem webu www.austerlitz-adventure.cz.
Děkujeme všem partnerům za pomoc a podporu
i vám divákům, kteří jste přišli fandit, a gratulu-
jeme sportovcům, jejichž výkony si v horkém dni
zaslouží o to větší ocenění. aa
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Váš servisní partner Volkswagen AUTO-BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 227 123, e-mail: servis.vw@autobayer.cz, www.autobayer.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Volkswagen STK Service
Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné následky. To platí u auta stejně jako u Vašeho zdraví. 

A nejlepší preventivní prohlídka je samozřejmě u skutečných odborníků. Náš servis je navíc spojen se 

zajištěním známky z technické kontroly a emisí zdarma. (*Prohlídka vozidla a odstranění případných 

závad před technickou kontrolou jsou zpoplatněny dle platného ceníku.) Zbavíme Vás tak nepříjemných 

formalit a ušetříme Vám čas, který můžete věnovat například svému zdraví. 

Proto jsme se stali partnerem Nadačního fondu Petra Koukala a jeho projektu „STK pro chlapy“. 

Více informací o projektu najdete na www.stkprochlapy.cz.

* V případě splnění podmínek uvedených na www.volkswagen.cz.

Svěřte se do péče
odborníků!

Možnost STK 

a emisí zdarma.*


