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ZDARMA

Jarní optimismus
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych

s přicházejícím jarem vlil i trochu opti-
mismu do dění v našem městě. První vý-
znamnou vlaštovkou, která přilétla z Prahy,
je alokování dvanácti milionové dotace na
Ministerstvu školství, mládeže a tělový-
chovy na dostavbu atletického stadionu.
V rozpočtu města pro tento rok byla na do-

stavbu vyčleněna částka osmnácti milionů. A protože dotace
je institut nenárokový, bylo třeba počítat s tím, že stavební
dílo dokončíme z vlastních zdrojů. Nemohli jsme předvídat
úspěšnost žádosti, a proto jsme za zprávu velice rádi. Věřím,
že zastupitelé na svém dalším zasedání ušetřené peníze roz-
dělí do nutných potřeb našeho města. 

Před uzávěrkou tohoto měsíčního periodika se zastupitelé
sešli již po šestnácté a mimo jiné rozhodli i o uvolnění financí
na významné akce jako například výkup pozemků na ulici
ČSČK pod holubickým kopcem nutných pro odkanalizování

Michal Boudný

(Pokračování na str. 3)

Město Slavkov 
má nové logo
strana 8Př

íšt
í č

ísl
o 

vy
jd

e
29

. d
ub

na Program akcí města
na rok 2017
strana 10

Program kina
Jas na březen
strana 13

Zahájení
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na Zámku
Slavkov – Austerlitz

Zahájení čtyř výstav

Ve víru Velké války

Rada Vacátko
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Vernisáž výstavy Ve víru Velké války • Foto: J. Sláma

Zámeckou sezonu zahájili v Historickém sále ředitelka zámku E. Oubělická a starosta města M. Boudný • Foto: J. Sláma



Slavkov u Brna ve středu 8. března navštívil bývalý prezi-
dent a předseda vlády Václav Klaus. Naposledy zavítal do na-
šeho města před deseti lety coby úřadující prezident České
republiky. Ve Slavkově strávil téměř čtyři hodiny. Po uvítání
na radnici se sešel s občany při přátelské diskusi v Rubensově
sále slavkovského zámku. Profesor ekonomie odpovídal na
otázky ze svého oboru i z osobního života. Debata se ne-
obešla bez vzpomínání na rozdělení Československé federa-
tivní republiky i na období privatizace. Klaus také poodhalil
svůj rodinný život v roli manžela české velvyslankyně na Slo-
vensku. Diskutující zajímali také jeho názory na současnou

politiku v Evropské unii a USA. Po skončení debaty
starosta města Michal Boudný provedl vzácnou náv-
štěvu expozicí Austerlitz – malé město velkých dějin. 

Poté se pan profesor přesunul do Slavkovského pi-
vovaru. Mimo malého pohoštění v pivovarské restau-
raci zavítal také do sklepení pivovaru, kde jej provedl
jednatel společnosti Jiří Hořava ml. V ležáckém sklepě
následovala malá zastávka k ochutnání několika
vzorků piv a i zde prokázal bývalý prezident našeho
státu veliký všeobecný přehled a také ocenil kvality
vlajkového piva pivovaru Slavkovské desítky. vs + jh

Václav Klaus navštívil Slavkov
Václav Klaus na návštěvě Slavkova • Foto: 5x J. Sláma

Václav Klaus na návštěvě Slavkovského pivovaru • Foto: 2x archiv Sl. pivovaru
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(Dokončení ze str. 1) bychom totiž jen těžko hledali jednotky a de-
sítky milionů na záchranu tohoto ojedinělého
díla. 

Jelikož naše město, a to i vyjma obory, která
je majetkem Lesů české republiky, s.p., patří
mezi nejzelenější sídla, následná péče o stromy
si žádá více finančních prostředků. Týká se to
stromů stávajících i devíti set kusů nově vysá-
zených v roce 2015. Do rozpočtu Technických
služeb tak přijde účelový příspěvek na násled-
nou péči, kácení, výsadbu, posudky a vše, co
se kolem točí. 

Součástí rozpočtového opatření jsou i peníze
na rekonstrukci a čištění dešťových vpustí
v ulicích našeho města. Obyvatelé domova
s pečovatelskou službou na Polní se od dubna
mohou těšit na zateplení a rekonstrukci této
budovy a rovněž započnou koncem března sta-
vební práce na rozšíření základní školy Tyr-
šova, na kterou stát prostřednictvím
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
přispěl částkou 25 milionů korun se spolu-
účastí města 13 milionů, včetně vybavení tříd. 

A poslední významnou položkou je častější

poldru v aleji a svedení dešťových vod z „Ho-
lubáku“, golfu a aleje mimo městskou kanali-
zaci. O tyto pozemky město usilovalo již léta. 

Další investicí je dokrytí dotace Ministerstva
kultury na budovy v městské památkové rezer-
vaci a zóně. Konkrétně se jedná o budovu rad-
nice a úřadu, kde domy čeká výměna
a renovace oken a fasády, která utrpěla při re-
konstrukci střechy v minulých letech. Dalším
z úspěšných žadatelů je rohový dům na Koláč-
kově náměstí známý jako Matochovo řeznic-
tví. Tato nemovitost je sice v soukromých
rukou, ale dotace se na ni vztahuje. 

Po více jak dvaceti letech uspělo toto vedení
města soudní cestou o určení vlastnictví barok-
ních soch v zámeckém parku. Tato informace
již zazněla v posledních číslech. Co však ne-
zaznělo je otázka „co dál?“. Zastupitelstvo
proto rozhodlo o uvolnění financí, ze kterých
bude zámek pořizovat kompletní pasportizaci
poškození všech soch a váz. Tento posudek
pak bude nutným dokumentem pro dotační žá-
dosti u příslušných institucí. Z vlastních zdrojů

Jarní optimismus

Mobilní aplikace Mobilní rozhlas, kterou si
můžete od tohoto roku stahovat do svých chyt-
rých telefonů má další funkci – aplikaci Zma-
pujTo. Díky ní můžete na radnici snadno poslat
fotografii nesvítícího pouličního osvětlení,
rozbitých laviček, zničeného veřejného ma-
jetku nebo černých skládek a nepořádku. 

Odeslat fotohlášku teď zvládne každý, kdo
má chytrý telefon s nainstalovanou aplikací
Mobilní rozhlas. Stačí na spodní liště apli-
kace kliknout na ikonu fotoaparátu a vyfotit
podnět ve Vašem okolí. V dalším kroku potom
vyberete typ fotohlášky (jestli se jedná o čer-
nou skládku, drobný nepořádek nebo třeba zni-
čené dopravní značení), přidáte adresu nebo
lokalizujete fotohlášku pomocí GPS a ode-
šlete. Fotohlášky se automaticky přiřadí pod
samosprávu, ve které byla fotohláška vyfocena.
Nemusíte se tedy bát využít fotohlášky ani
na výletech – vždy se dostanou tam, kam patří.

Pokud při odeslání fotohlášky zadáte svůj e-

mail, budeme Vás informovat o tom, že byla
fotohláška předána kompetentním osobám,
stejně jako o změnách a komentářích, které

Posílejte nám přes mobil fotky nedostatků v ulicích
k fotohlášce přiřadí vedení města. Budete tedy
okamžitě vědět, když se fotohláška začne řešit
nebo o tom, že náprava úspěšně proběhla. vs

V loňském roce starosta města podruhé inici-
oval tuto úklidovou akci, které se zúčastnilo ně-
kolik desítek dobrovolníků z řad obyvatel
a mládeže Slavkova. Za jedno sobotní dopole-
dne se podařilo uklidit několik černých skládek
v katastru města a sesbírat celkem 9 tun odpadu
a nebezpečných látek. Letošní třetí ročník ve

Slavkově u Brna pod patronací pana starosty
Michala Boudného budou technicky zastřešovat
opět Technické služby. Zamyslete se, jak moc
vám záleží na životním prostředí ve městě, ve
kterém společně žijeme a přijďte svojí účastí
podpořit tuto akci. Ve Slavkově, jako i v dalších
městech a obcích je nahlášený termín na sobotu
8. dubna se začátkem od 9 hodin. (Mohou být
dohodnuty i jiné individuální termíny, například
pro školy, firmy, společnosti atd.)

Dovolte mi, abych se zplnomocněním pana
starosty města oslovil tímto jeho občany, pří-
spěvkové a zájmové organizace, živnostníky,
firmy a společnosti. Zároveň žádám jednotlivé
zástupce, aby ve své členské základně vyrozu-
měli ostatní o této připravované akci. Zmoni-

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017
torujte své okolí a podejte informace o černých
skládkách a znečistěných lokalitách. Sdělte,
kolik dobrovolníků se pravděpodobně z vašich
řad či z řad vašich zaměstnanců zúčastní, po-
případě kterou lokalitu jste si k úklidu vybrali,
abychom dopředu zabezpečili potřebné orga-
nizační záležitosti. Upřesňující informace
budou zveřejněny týden předem. Děkuji všem
za podněty a ochotu se aktivně angažovat.

Dále bych chtěl touto cestou požádat slav-
kovské společnosti o jakoukoliv podporu na
včasné zabezpečení ochranných a potřebných
pomůcek – rukavice, igelitové pytle. Více in-
formací najdete na: /www.uklidmecesko.cz/
about/zakladniInformace/.

Za TSMS Petr Zvonek

vývoz nádob na sběr papíru a plastu, který již
může začít. Opět prosba všem uživatelům této
služby, aby objemnější odpad vozili na sběrný
dvůr. Neznám nikoho, kdo si ve svém domově
pod sebou stele. Prosím, nečiňte tak někteří
i na veřejných prostranstvích. 

Osmého dubna vás spolu s ředitelem Tech-
nických služeb panem Petrem Zvonkem rádi
uvidíme na, pro Slavkov u Brna, třetím ročníku
akce „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“. Účast-
níci mohou vždy vidět, čeho jsou někteří
schopni… 

Vážení spoluobčané, dovolte mi na závěr
Vás pozvat 26. dubna v 16 hodin na pietní akt
u hrobu vojáků Rudé armády v zámeckém
parku za účasti Armády České republiky, ge-
nerálního konzulátu Ruské federace a předsta-
vitelů státu a kraje u příležitosti výročí
osvobození Slavkova u Brna od fašistických
tyranů. Myslím, že v době, kdy je svět a Ev-
ropa v pohybu, je gesto úcty k padlým o to
vyšší! Přeji lidem krásný dubnový start a stro-
mům absenci jarních mrazíků!

Michal Boudný, starosta města
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

1. RM schvaluje stanovené závazné ukazatele plánu
výnosů a nákladů školských příspěvkových organizací
města Slavkov u Brna za rok 2017 v předloženém znění

2. RM schvaluje tvorbu a čerpání fondů 2017 školských
příspěvkových organizací města Slavkov u Brna v před-
loženém znění

3. RM bere na vědomí předloženou informaci o počtu
dětí v návaznosti na novelu školského zákona

4. RM doporučuje ZM schválit OZV města Slavkov
u Brna, kterou se stanoví školské obvody spádových škol
v předloženém znění.

5. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem části po-
zemku parc. č. 2977/7 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna.

6. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem pozemku
parc.č. 2973/42 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.

7. RM doporučuje ZM dát souhlas se zrušením před-
kupního práva dohodou k pozemku parc.č. 2977/7
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna

8. RM doporučuje ZM nezveřejňovat záměr prodeje po-
zemku parc.č.3746/1 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna

9. RM doporučuje ZM uzavřít se subjektem ČR – HZS
JMK smlouvu o právu provést stavbu dle předloženého
návrhu nové hasičské stanice na pozemku ve vlastnictví
města Slavkov u Brna parc.č. 340/3, který vznikl dle geo-
metrického plánu č. 3228-304/2016 a parc.č. 342 a 339/1
v k.ú. Slavkov u Brna.

10. RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním zá-
měru zřídit právo stavby jako právo věcné k pozemku
města parc.č. 340/3, 342 a 339/1 v k.ú. Slavkov u Brna.

11. RM schvaluje uzavření dohody o zrušení práv od-
povídajícího věcnému břemeni po pozemku města parc.č.
354/30 v k.ú. Slavkov u Brna se společností KALÁB-sta-
vební firma v předloženém znění.

12. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na zajištění
zpracovatele územní studie Dopravní infrastruktura ve
vazbě na TEN-T, Dálnice D1 a propojení na silnici I/50 a I/54
dle předloženého návrhu zadávací dokumentace, s tím, že
ve smlouvě o dílo bude možnost ukončit bez sankčně
smlouvu pokud město na realizace nezíská dotaci.

13. RM souhlasí s uzavřením předložené příkazní
smlouvy na zajištění veřejné zakázky na dodávku spor-
tovního zařízení na akci rekonstrukce atletického válu se
společností VIA Consult, a.s.

14. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Rekon-
strukce ulice Slovanská“ dle podmínek uvedených v za-
dávací dokumentaci, která je přílohou této zprávy.

15. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Obnova
fasády budov radnice č.p. 64 a č.p. 65! Dle podmínek
uvedených v zadávací dokumentaci, která je přílohou
této zprávy.

16. RM rozhoduje na základě podaných nabídek na
veřejnou zakázku na zajištění TDI stavby: „Zateplení ob-
vodového pláště obytné budovy Polní č.p. 1444“, že nej-
vhodnější nabídka byla předložena uchazečem MIX MAX
– ENERGETIKA, s.r.o.

17. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společ-
ností MIX MAX – ENERGETIKA, s.r.o. na zajištění výkonu
technického dozoru investora dle předloženého návrhu.

18. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společ-
ností HANDL s.r.o. na výkon TDI na akci „Oprava hava-
rijního stavu jižního břehu Velkého rybníka“ dle
předloženého návrhu smlouvy.

19. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na zajištění
zpracovatele Strategie rozvoje města a Strategie efek-
tivního hospodaření dle předloženého návrhu zadávací
dokumentace.

20. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru pronájmu
části pozemku parc.č. 5574 a pozemku parc.č. 3122/16,
oba v k.ú. Slavkov u Brna.

21. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem prostor sloužících k podnikání na poliklinice ve
Slavkově u Brna s paní Ivanou Klučkovou.

22. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání ze dne 21. 4. 2016, která byla uza-
vření s MVDr. Hanou Horsákovou, dohodou k datu 31. 3.
2017.

23. RM doporučuje ZM schválit změnu stanov zájmo-
vého sdružení právnických osob Slavkovské bojiště –
Austerlitz v předloženém znění.

24. RM schvaluje uzavření VPS o výkonu činnosti
Městské policie Slavkov u Brna na území obce Bošovice
v předloženém znění.

25. RM souhlasí s výpovědí VPS o výkonu agendy spe-
ciálního stavebního úřadu ve věcech místních komuni-
kací uzavřených mezi městem Slavkov u Brna a obcemi
Němčany, Kobeřice u Brna, Zbýšov, Hrušky, Bošovice, Kře-
novice, Milešovice, Velešovice, Holubice a Nížkovice.

26. RM schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok
2017

27. RM schvaluje výši ročního příspěvku ze sociálního
fondu na jednotlivé položky pro MěÚ a Městskou poli-
cii.

28. RM doporučuje ZM delegovat zástupce města na

75. schůze RM – 20. 2. 2017
VH společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. paní
Ing. Marii Jedličkovou, místostarostku města Slavkov
u Brna. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázd-
nění jmenuje náhradníkem pana Bc. Libora Eliáše, člena
rady města Slavkov u Brna.

29. RM doporučuje ZM delegovat zástupce města na
VH společnosti RESPONO, a.s. pana Michala Boudného,
starostu města Slavkov u Brna. Pro případ nemoci nebo
pracovního zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana
Bc. Libora Eliáše, člena rady města Slavkov u Brna.

30. RM souhlasí s použitím znaku města Slavkov
u Brna na „kartě požární stanice“ pro Hasičský zá-
chranný sbor Jihomoravského kraje.

31. RM bere na vědomí žádost ZS-A o zkrácení doby
nočního klidu dle předloženého seznamu s tím, že zařa-
zení v žádosti uvedených akcí do obecně závazné vyhlá-
šky města o nočním klidu č. 4/2016 bude předloženo ke
schválení zastupitelstvu.

32. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh
změny OZV města č. 4/2016 o nočním klidu.

33. RM schvaluje aktuální návštěvní řád Zámku Slav-
kov – Austerlitz, příspěvkové organizace.

34. RM schvaluje aktuálně platný seznam akcí ZS-A
pro rok 2017 dle přílohy a důvodové zprávy.

35. RM schvaluje odprodej movitého majetku třetím
subjektům a za podmínek dle důvodové zprávy a vyřa-
zení movitého majetku dle přílohy – Seznam položek
majetku k vyřazení.

36. RM souhlasí s tím, aby ZŠ Komenského Slavkov
u Brna přijala sponzorský dar ve výši 10.000 Kč od firmy
LIKO-S, a.s.

37. RM schvaluje odpisový plán ZŠ Komenského Slav-
kov u Brna pro rok 2017.

38. RM schvaluje odpisový plán na rok 2017 pro ZŠ
Tyršova Slavkov u Brna

39. RM schvaluje ZUŠ Fr. France odpisový plán pro rok
2017

40. RM schvaluje ZUŠ Fr. France výše úplaty a stano-
vení průměrné výše úplaty na šk. rok 2017/2018

41. RM odvolává z členství v komisi pro regeneraci
městské památkové zóny pana Jana Kovaříka

42. RM odvolává z členství v bytové komisi pana Mar-
tina Matelu.

43. RM jmenuje paní Dagmar Živníčkovou členkou ko-
mise pro regeneraci městské památkové zóny.

44. RM jmenuje paní Dagmar Živníčkovou členkou by-
tové komise.

1. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření v před-
loženém znění.

2. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Křes-
ťanské mateřské škole Karolínka ve Slavkově u Brna ve
výši 174 400 Kč.

3. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí individuální dotace Křesťanské mateřské kole
Karolínka ve Slavkově u Brna ve výši 174 400 Kč v před-
loženém znění.

4. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy před-
loženého znění o poskytnutí dotací na rok 2017 s posky-
tovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou Brno –
Oblastní charitou Hodonín v celkové výši 712 908 Kč.

5. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy před-
loženého znění o poskytnutí dotací na rok 2017 s posky-
tovatelem sociálních služeb – Rodinnou pohodou, o.s.
v celkové výši 205 800 Kč

6. ZM souhlasí s účastí v elektronické dražbě.
7. ZM svěřuje rozhodování v elektronické dražba sta-

rostovi města Slavkov u Brna.
8. ZM souhlasí s úplatným převodem pozemku parc.č.

3750/51 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
města do vlastnictví paní Jany Dvořákové. Náklady sou-
visející s prodejem uhradí kupující.

9. ZM nesouhlasí s prodejem pozemku parc.č. 4990
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví
pana Amada Hosseina.

10. ZM schvaluje zařazení do návrhu změn v rámci bu-
doucího pořízení změny územního plánu Slavkov u Brna
zrušení veřejně prospěšné stavby komunikace VPS 12 na
pozemku parc.č. 1235 k.ú. Slavkov u Brna.

11. ZM schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném
převodu pozemku parc.č. 354/3 a parc.č. 354/5 vzniklého
geometickým plánem č. 3195-60/2016 vše v k.ú. Slavkov
u Brna, se Státním pozemkovým úřadem v předloženém
znění.

12. ZM schvaluje předloženou OZV města, kterou se
mění OZV města Slavkov u Brna č. 4/2016 o nočním
klidu.

13. ZM schvaluje změnu stanov zájmového sdružení
právnických osob Slavkovské bojiště – Austerlitz v před-
loženém znění.

14. ZM schvaluje se subjektem ČR – HSZ JMK uzavření
smlouvy o právu provést stavbu dle předloženého ná-
vrhu nové hasičské stanice na pozemku ve vlastnictví
města Slavkov u Brna parc.č. 340/3, který vznikl dle geo-
metrického plánu č. 3228-304/2016 a parc.č. 342
a 339/1 v k.ú. Slavkov u Brna.

15. zasedání ZM – 20. 2. 2017
15. ZM souhlasí se zveřejněním záměru zřídit právo

stavby jako právo věcné k pozemku města parc.č.
340/3, 342 a 339/1 v k.ú. Slavkov u Brna dle GP č. 328-
304/2016

16. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města
Slavkova u Brna, kterou se stanoví školské obvody spá-
dových škol v předloženém znění s účinností dnem vy-
hlášení dne 21. 2. 2017.

17. ZM odvolává pan Leoše Nováka z funkce člena
kontrolního výboru zastupitelstva města.

18. ZM volí paní PaedDr. Ilonu Hrbáčkovou členkou
kontrolního výboru zastupitelstva města.

19. ZM deleguje zástupcem města na valnou
 hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov,
a.s. paní Ing. Marii Jedličkovou, místostarostku města
Slavkov u Brna. Pro případ nemoci nebo pracovního
 zaneprázdnění jmenuje náhradníkem pana Bc. Libora
Eliáše, člena rady města Slavkov u Brna.

20. ZM deleguje zástupcem města na valnou hro-
madu společnosti RESPONO, a.s. pana Michala Boud-
ného, starostu města Slavkov u Brna. Pro případ
nemoci nebo pracovního zaneprázdnění jmenuje ná-
hradníkem pana Bc. Libora Eliáše, člena rady města
Slavkov u Brna.
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Usnesení ze schůzí rady města zpracoval Munir
Massow. Úplné znění na www.slavkov.cz

1. RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku
města Slavkov u Brna sestavnou k 31.12.2016.

2. RM doporučuje ZM schválit výsledek hospoda-
ření běžného účetního období města Slavkov u Brna
za rok 2016 ve výši 19.538.267,38 v hlavní činnosti
a ve výši 6.057.533,32 v hospodářské činnosti.

3. RM doporučuje ZM schválit rozdělení hospodář-
ského výsledku hospodářské činnosti města Slavkov
u Brna za rok 2016 takto: 6.057.533 – navýšení
fondu BTH města Slavkov u Brna.

4. RM doporučuje ZM schválit návrh Programu
rozvoje města na rok 2017 v předloženém znění.

5. RM doporučuje ZM schválit směnu části po-
zemku parc.č. 2972/75 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlast-
nictví města za pozemky parc.č. 1008/1 a parc.č.
5280 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví manželů
pana Jaromíra Hály a paní Martiny Hálové.

6. RM dát souhlas s úplatným nabytím pozemku
parc.č. 5404 v k.ú. Slavkov u Brna do vlastnictví
města Slavkov u Brna.

7. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem po-
zemku parc.č. 906/2.

8. RM doporučuje ZM schválit se subjektem ČR –
HZS JMK uzavření smlouvy o zřízení práva stavby dle
předloženého návrhu nové hasičské stanice na po-
zemku ve vlastnictví města Slavkov u Brna, parc.č.
340/3, 342 a 339/1 vše v k.ú. Slavkov u Brna, který
vznikl dle geometrického plánu č. 3228-304/2016.

9. RM schvaluje uzavření dohody o převodu a práv
získaných z územního rozhodnutí se subjektem ČR –
HZS JMK dle předloženého návrhu.

10. RM schvaluje uzavření licenční smlouvy k pro-
jektové dokumentaci hasičské stanice se subjektem
ČR – HSZ JMK dle předloženého návrhu.

11. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce,
a.s., týkající se pozemku parc.č. 3474 ostatní plocha
v k.ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené
situace (stavba s názvem „Slavkov, kabel NN Vrána)
v předloženém znění.

12. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce,
a.s., týkající se pozemku parc.č. 3474 ostatní plocha
v k.ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené
situace (stavba s názvem „Slavkov, kabel NN Grego-
rová) v předloženém znění.

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-

doucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce,
a.s., týkající se pozemku parc.č. 3332/4 a parc.č.
3332/32 vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
v majetku města dle přiložené situace (stavba s ná-
zvem „Slavkov, kabel NN Kovařík) v předloženém
znění.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě se společností Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s., týkající se pozemku parc.č.
2759/4 v k.ú. Slavkov u Brna v majetku města, dle
přiloženého geometrického plánu č. 3212-2787/2016
v předloženém znění.

15. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu
dohody o podmínkách vybudování stavby vodo-
vodní, splaškové kanalizační přípojky, zemní přípojky
NN a sjezdu pro RD na parc.č. 4211 na pozemku
Slavkov u Brna parc.č. 4219 k.ú. Slavkov u Brna.

16. RM schvaluje zahájení přípravných prací před
zahájení stavby: „Přístavba ZŠ Tyršova“ dle předlo-
ženého návrhu.

17. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se
společností HANDL s.r.o. na výkon TDI v rámci stavby:
„Přístavba ZŠ Tyršova“ dle předloženého návrhu
smlouvy.

18. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti
o dotaci z IROP na projekt pod názvem: „Územní stu-
die veřejných prostranství rozvojových ploch bydlení
S1a, S1b, S1c“ dle podmínek a způsobu financování.

19. RM doporučuje ZM uložit RM zajistit podklady
pro podání žádosti o dotaci na rozšíření stávající ka-
pacity kompostárny na pozemku parc.č. 5574 na cel-
kové množství 2000 tun, kdy žadatelem budou
Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.

20. RM vydává nařízení města Slavkov u Brna, kte-
rým se mění nařízení města Slavkov u Brna č. 1/2008
o zpoplatnění stání na Palackého náměstí ve Slav-
kově u Brna, v předloženém znění.

21. RM vydává nařízení města Slavkov u Brna
o zpoplatnění stání na Komenského námětí ve Slav-
kově u Brna, v předloženém znění s tím, že doba zpo-
platnění bude pouze Po – Pá od 8.30 do 14.30 hodin.

22. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj
města a dopravu 18-2017.

23. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě
finančním vypořádání prokazatelně vynaložených
nákladů na stavební úpravy nad rámec drobných

76. schůze RM – 6. 3. 2017
oprav ze dne 9. 12. 2015, uzavřené s panem Aloisem
Lepkou, obsahujícího ponížení původní umořované
částky o částku 24 249 Kč.

24. RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši
5000 Kč Mysliveckému spolku Slavkov u Brna na
nákup střeliva při provádění regulace zdivočelých ho-
lubů odstřelem v k.ú. Slavkov u Brna.

25. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy na
poskytnutí finančního daru v hodnotě 5000 Kč s Br-
něnským městským střeleckým sborem jako obdaro-
vaným v předloženém znění.

26. RM schvaluje předloženou podobu nového
městského loga.

27. RM souhlasí s úplatným užitím spodní části
areálu městského koupaliště na akci „GULACH OPEN
AUSTERLITZ“ 13. 5. 2017

28. RM bere na vědomí zprávu o činnosti ZS-A (Vý-
roční zprávu) za rok 2016.

29. RM souhlasí s podáním žádosti o příspěvek
v rámci veřejných prospěšných prací ze strany ZS-A
vůči Úřad práce dle důvodové zprávy.

30. RM bere na vědomí předloženou výroční
zprávu o činnosti příspěvkové organizace TSMS za
rok 2016.

31. RM souhlasí s přijetím prostředků ve výši
1.430.910 Kč na projekt „Inkluze v ZŠ Slavkov Ko-
menského“, pro Základní školu Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace.

32. RM schvaluje úpravu rozpočtu Základní školy
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
dle návrhu, který je uvedený v důvodové zprávě.

33. RM bere na vědomí předloženou zprávu DDM
o doplnění ceny příměstských táborů pro školní rok
2016/2017 s dopolední činnosti bez stravování.

34. RM bere na vědomí předloženou zprávu DDM
o změně termínu závěrečných zkoušek Funkčního
studia řídídích pracovníků škol a školských zařízení
z 29. 3. 2017 na 12. 4. 2017.

35. RM bere na vědomí termín zápisu do Mateřské
školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, na školní rok
2017/2018.

36. RM schvaluje program 16. zasedání ZM v před-
loženém znění.

1. RM doporučuje ZM schválit rozdělení dotace ve výši
1 810 000 Kč a povinného příspěvku z rozpočtu města
(dle podmínek Programu) 

2. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace – příspěvku v rámci Pro-
gramu městských památkových rezervací a městských
památkových zóna s Ing. Miroslavem Zich a Ivanou Zi-
chovou dle odsouhlaseného podílu.

3. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na stavební
práce: „Obnova fasády budov radnice č.p. 64 a č.p. 65“,

byla jako nejvhodnější nabídka předložena společností
Tocháček spol. s r.o.

4. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku:
„Obnova fasády budov radnice č.p. 64 a č.p. 65“ se spo-
lečností Tocháček spol. s r.o. v rozsahu obnovy pouze
uličních fasád, za podmínky schválení financování v za-
stupitelstvu města.

5. RM schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy o užívání
bezpečností schránky uzavření městem Slavkov u Brna
a Komerční bankou ze dne 25. 7. 2003 v předloženém
znění.

77. schůze RM – 9. 3. 2017

Řidiči mířící z Bučovic a Brna do Kyjova
budou muset od dubna do července počítat
s několikaminutovou objížďkou přes město
Slavkov u Brna. Silničáři totiž začnou s opra-
vou mostu na silnici I/54 vedoucí směr Kyjov.
Práce si vyžádají uzavření nájezdu ze silnice
I/50. Objízdná trasa povede částečně přes
město Slavkov u Brna a bude rozdílná pro
osobní automobily a vozidla nad 9 tun. Ob-
jížďka bude řádně vyznačena oranžovými na-

vigačními cedulemi. Provoz u samotného
mostu bude jednosměrný a bude řízen pomocí
semaforu. Vozidla přijíždějící ze směru Kyjov
budou sjíždět na silnici I/50 po nájezdu beze
změn. Omezení se nedotknou ani autobusů,
které na nájezd mohou vjíždět bez omezení ve
všech směrech.

Oprava mostu bude zahájena 4. dubna
a skončit by měla 10. července. Investorem je
Ředitelství silnic a dálnic. vs

Oprava mostu zkomplikuje cestu na Kyjov

Vyměňte si řidičský
průkaz včas. Vyhnete
se frontám

V letošním roce se Městský úřad ve
Slavkově u Brna připravuje na masivní vý-
měnu řidičských průkazů vydaných před
deseti lety (v roce 2007). Proto žádáme
všechny držitele neplatných řidičských prů-
kazů, aby požádali o jejich výměnu včas
a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy
ve frontách. 

K výměně řidičského průkazu je potřeba
přinést s sebou: platný doklad totožnosti
(OP nebo cestovní pas), jednu fotografii
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz,
kterému končí platnost. Výměna těchto ři-
dičských průkazů je osvobozena od správ-
ního poplatku a lhůta pro převzetí nového
ŘP je zpravidla do 15–20 dní. Řidičský
průkaz si můžete přijít zdarma vyměnit již
tři měsíce před koncem jeho platnosti.

Jaroslava Kučerová
referentka oddělení dopravně správních agend
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Vybité baterie a akumulátory obsahují škod-
livé látky, zejména těžké kovy, a i přes své
malé rozměry mohou napáchat v přírodě vý-
razné škody. Když vyhodíme baterie do odpad-
kového koše, nejčastěji skončí na skládce. Zde
mohou po čase znečistit půdu a spodní nebo
povrchové vody. Pokud se dostanou s dalším
komunálním odpadem do spalovny, znečišťují
zase ovzduší. Bylo dokázáno, že těžké kovy
obsažené v bateriích mají škodlivý vliv také na

lidské zdraví. Správným tříděním baterií napo-
máháme k jejich recyklaci. Čím více vybitých
baterií se dostane do recyklačního procesu, tím
méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k vý-
robě nových. Zdraví nebezpečné materiály,
které mnohé baterie obsahují, se podaří pro-
střednictvím recyklace zachytit. Z jedné tuny
baterií lze přitom recyklací znovu získat až
167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu
a přibližně 15 kg niklu a mědi. Věděli jste, že
zinek z deseti kilogramů baterií poslouží k vý-

Tříděním baterií a akumulátorů chráníme především sami sebe
robě mosazi pro jeden saxofon? 

Ročně se v České republice vytřídí přes
1000 tun použitých baterií a akumulátorů, což
odpovídá hmotnosti přibližně 414 sloních sam-
cům. Zdá se vám to hodně? Toto množství
však představuje pouze třetinu všech dodaných
baterií na trh.

Třiďte z pohodlí svého domova
Z průzkumu společnosti Recyklo-

hraní o.p.s. vyšlo najevo, že průměrná
česká rodina má doma 49 baterií,
z toho 8 použitých. V západní Evropě
není výjimkou i 115 přenosných baterií
v jedné domácnosti. Nejvíce baterií se
nachází v kuchyních a skladovacích
prostorách. Třídění baterií je přitom
snadné. Stačí je pravidelně odkládat
a čas od času odnést na jedno ze sběr-
ných míst. S tříděním bateirí vám po-
může sběrná krabička ECOCHEESE,
kterou si můžete zdarma objednat na
webové stránce www.ecocheese.cz.
V rámci České republiky vám bude do-
ručena přímo do schránky. Vybírat lze
ze tří standardních barevných variant -
modré, růžové a zelené. Navíc je v na-
bídce také limitovaná edice s vodním
motivem. V českých domácnostech je
těchto boxů již více než 150 tisíc
a i díky nim počet zpětně odebraných
baterií v ČR každoročně roste.

V průměrné české domácnosti je nyní 15
kusů světelných zdrojů. Jsou mezi nimi jak
klasické a halogenové žárovky, tak i úsporné
zářivky či LED diodové žárovky. Kam s nimi,
když doslouží? Wolframové žárovky je možné
vyhodit do běžného odpadu. Úsporky je však,
vzhledem k malému obsahu rtuti, potřeba ode-
vzdat k recyklaci. Navíc se díky recyklaci vy-
užije více než 95 % materiálů, ze kterých jsou
vyrobené. 

Pokud i vám v domácnosti dosloužila
úsporná zářivka a vy přemýšlíte, kde je ve
vašem okolí nejbližší sběrné místo, využijte
užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“ společ-
nosti EKOLAMP. 

Nová aplikace vám rychle pomůže najít
sběrný dvůr, obchod s elektrem, supermarket,
obecní úřad, nebo další místa ve vašem okolí,

kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si
můžete zdarma stáhnout do mobilního telefonu
nebo tabletu s operačním systémem Android
nebo iOS. Kromě mapy sběrných míst aplikace
navíc obsahuje přehledný popis jednotlivých
druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení
znalostí. 

QR kód iOS QR kód Android
V našem městě můžete vysloužilé světelné

Nevíte, kam s ní? Pomůže vám nová aplikace
zdroje odevzdat ve sběrném dvoře na Zlaté
Hoře 1469 – otevřeno je v pondělí a ve středu
13–18 hod.; v sobotu od 8 do 12 h. – nebo zanést
do malé sběrné nádoby, která je umístěna v bu-
dově městského úřadu na Palackého nám. 260.

V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběr-
ných míst. Zpětný odběr světelných zdrojů pro
naše město zajišťuje kolektivní systém EKO-
LAMP, který v České republice funguje již od
roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně
hradí přepravu sběrných kontejnerů do recy-
klační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu
ušetří Slavkov u Brna finanční prostředky,
které bychom jinak museli vynaložit na recy-
klaci nebezpečných odpadů. 

Více se o problematice nakládání s nefunkč-
ními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Nejnižší míra nezaměstnanosti, velký mezi-
roční nárůst počtu firem a živnostníků, řádné
splácení městských úvěrů, jedny z nejnižších
daní z nemovitostí a poplatků nebo úspěšné
čerpání evropských i státních dotací. Nejen
tato kritéria činí ze Slavkova u Brna druhé nej-
lepší město pro podnikání v Jihomoravském
kraji. Potvrdily to výsledky srovnávacího vý-
zkumu Město pro byznys, který každoročně
sleduje podnikatelské ukazatele jednotlivých
měst s rozšířenou působností na území ČR.
Slavkov u Brna se v první pětce top lokalit na
jižní Moravě umísťuje pravidelně od roku
2009. 

„Velmi mě těší, že naše město je v mnoha
ohledech dlouhodobě posuzováno jako pří-
znivá lokalita pro podnikání. Z výsledků jed-
notlivých kritérií se dá vyčíst, že pozitivní
klima je výsledkem koktejlu, který mícháme
společně – podnikatelé i veřejná správa. Díky
tomu pak můžeme být hrdí na nejnižší neza-
městnanost v Jihomoravském kraji nebo nej-
nižší podíl dlouhodobě nezaměstnaných lidí.
Výsledky pro nás ale samozřejmě nejsou im-
pulsem pro stagnaci, ale naopak pro postupné
zlepšování bolavých míst jako je například
lepší informovanost nebo postupné zvyšování
investic,“ uvedl starosta města Michal Boudný. 

Slavkov je druhým nejlepším městem pro podnikání v kraji
Slavkov u Brna se ve většině sledovaných

indikátorů umístil v první desítce sledovaných
jednadvaceti měst. Kromě tradičních ukazatelů
jako je například již zmíněná nezaměstnanost,
podíl počtu podnikatelských subjektů, vstříc-
nost radnice nebo nejnižší daně a poplatky,
patří Slavkov u Brna mezi lokality s kvalitní
školskou sítí i vyššími průměrnými platy.
Město také patří mezi nejúspěšnější žadatele
o dotace z evropských fondů a státního roz-
počtu. Statistky také potvrdily, že Slavkov
u Brna v porovnání dalšími městy s rozšířenou
působností vykazuje nejvyšší počet podílu no-
vých obyvatel. vs

Sběrná místa jsou blíž, než si myslíte
Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve

všech prodejnách, které v rámci svého sorti-
mentu prodávají přenosné baterie, ve sběrných
dvorech, na školách, úřadech a v některých fir-
mách. Interaktivní mapa sběrných míst na
mapa.ecobat.cz vám pomůže nalézt nejbližší
sběrný box, kam můžete odevzdat použité ba-

terie (tužkové, knoflíkové, monočlánky
i akumulátory). Stačí zadat lokalitu,
která vás zajímá, a zobrazí se vám
všechna sběrná místa v okolí. 

Město Slavkov u Brna má sběrnou
nádobu (Maxi tube) umístěnou v pří-
zemí úřadu na Palackého nám. 260 a na
Podatelně úřadu Palackého nám. 65.
Sběrný dvůr, který se ve Slavkově
u Brna nachází na Zlaté Hoře 1469, je
otevřený v pondělí a středu od 13 do 18
hod. a v sobotu od 8 do12 hod. 

Krabičky ECOCHEESE jsou
zdarma k dispozici na oddělení ŽP.

ECOBAT s.r.o., je nezisková organi-
zace, která od roku 2002 zajišťuje
zpětný odběr a recyklaci přenosných
baterií v České republice. V roce 2015
zpětně odebrala 1 243 tun baterií, což
představuje 35 % baterií dodaných na
trh. ECOBAT provozuje více než
20 000 míst zpětného odběru.

Stanislava Kubešová, zdroj Ecobat
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Šest nových tříd, dílna, kabinety i výtah.
Nejen takové zázemí začali od tohoto týdne bu-
dovat stavaři na Základní škole Tyršova ve Slav-
kově u Brna. Nové prostory budou děti využívat
už letos. Nová přístavba pojme až
180 žáků. V současné době školu
navštěvuje 340 dětí. 

Nový objekt bude mít tři pod-
laží. V každém budou dvě učebny,
kabinet, hygienické zázemí
a skladové prostory. Prostory
budou navíc díky výtahu bezbari-
érové. Rekonstrukce je napláno-
vaná tak, aby se nedotkla stávající
výuky.

Přestože škola díky tomu
pojme o téměř polovinu více žáků
než doposud, neznamená to, že od
nového školního roku přibude v prostorách
dalších 180 dětí. Díky novým třídám bude mít
vedení školy možnost organizovat dělenou

výuku tak, aby alespoň v nejnutnějších přípa-
dech mohly být vytvořeny specializované třídy
pro obory jako je chemie, fyzika, výtvarná vý-
chova apod. V budoucnu se také počítá s roz-

šířením kapacit pro první
stupeň. 

„Demografický vývoj hovoří
jasně: boom dětí, který řešíme
v mateřské škole, se přesouvá na
základní školy. V našem zájmu je
udržet co nejvyšší kvalitu vzdě-
lání. A to by bylo v současných
stísněných prostorách někdy ob-
tížné,“ uvedl místostarosta Slav-
kova u Brna Petr Kostík. 

Stavba, která potrvá půl roku,
bude stát 35,5 milionu korun vč.
DPH. Značnou část – 25 mili-

onů korun přispěje Ministerstvo školství mlá-
deže a tělovýchovy, cca 10 milionů korun
zaplatí město Slavkov u Brna. vs

Stavba přístavby ZŠ Tyršova začala

Od 13. března započal svoz biologicky roz-
ložitelného odpadu z domácností občanů na-
šeho města.

Příznivé počasí minulých dnů umožnilo
předčasný jarní úklid zahrádek, vyhrabávání
travnatých ploch, ořez ovocných a okrasných
dřevin a vše spojené s těmito pracemi. Jsem za

to rád a mé veliké poděkování patří všem
těm, kdo vyhrabují a celoročně udržují ve-
řejnou městskou zeleň. Převážná část BRO
pochází ovšem ze zahrádek a z domácností ob-
čanů. Po celou dobu svozové sezony se budeme
snažit pravidelně vyprazdňovat maloobjemové
kontejnery rozmístěné po celém městě. Zde
bych chtěl požádat občany, aby nevytvářeli ne-
vzhledné hromádky a využívali právě tyto kon-
tejnery. Pokud nám budou v tomto roce
přiznány dotace, hodláme navýšit počet těchto
kontejnerů s vyšší četností jejich rozmístění.
Taktéž budou do domácností na základě poda-
ných žádostí zdarma vydávány 240litrové svo-
zové nádoby a kompostéry. K tomu by ale mělo
dojít až ve čtvrtém čtvrtletí t. r. V rámci napl-
ňování kontejnerů dochází k tomu, že zde ně-
kteří odkládají to, co sem v žádném případě

Informace ke svozu biologicky rozložitelného odpadu
nepatří. Je to drzost anebo nevědomost. Vzhle-
dem k tomu, že na každém kontejneru je vyle-
pený seznam ukládaného materiálu a svoz
probíhá již několik let, tak je to ta nehorázná
drzost. Musím zde podotknout, že takovou
službu občanovi poskytuje v rámci našeho státu
jen velmi málo měst a obcí a tudíž by jsme si
toho měli vážit a ne jakkoliv zneužívat. Oproti
jiným máme ve Slavkově i sběrný dvůr společ-
nosti RESPONO. Závěrem konstatuji, že tech-
nické služby tento BRO materiál nelikvidují,
nýbrž kompostovacím procesem zpracovávají
do konečné fáze kompostu, který po pravidel-
ných půlročních laboratorních testech Ústřed-
ním kontrolním a zkušebním ústavem
zemědělským a přiznané certifikaci jako orga-
nické hnojivo zdarma nabízí zpět občanovi.

Za TSMS Petr Zvonek

O tom, že sportoviště nabídne kvalitní zá-
zemí, není pochyb. Projekt byl totiž od počátku
konzultován s Českým atletickým svazem,
díky němuž se ve Slavkově budou moci konat
oficiální atletické závody. Kromě kvalitního
běžeckého oválu s tartanovým povrchem
můžou sportovci a místní školy využívat zá-
zemí pro desetiboj, které postupně zchátralo
natolik, že již nebylo bezpečné. Obnoví se zde
například pískové doskočiště, vodní příkop pro
překážkový běh, sektor pro skok do výšky či
vrh koulí, kladivem, oštěpem apod. V útrobách
oválu vznikne i prostor pro uložení sportov-
ního nářadí. 

„Mám velkou radost, že se nám v tak krát-
kém čase podaří vrátit stadionu zašlou slávu.
Je to satisfakce nejen pro slavkovské občany
v čele s Aloisem Zykou, kteří stadion začali
v roce 1947 stavět holýma rukama, ale také
pro naše mladé atlety. I přes provizorní pod-
mínky je klub Atletika Slavkov Klub v součas-
nosti nejpočetnější sportovní organizací
v našem městě. Za posledních pět let se zvýšil

Ministerstvo školství schválilo peníze na další etapu
rekonstrukce stadionu

počet sportovců z 20 na 100,“ komentoval in-
vestici místostarosta Petr Kostík.

První etapa rekonstrukce stadionu probíhala
od října loňského roku a trvala tři měsíce. Za
tu dobu stavbaři dali základ pro nový běžecký
ovál splňující kritéria Mezinárodní federace at-
letických asociací. Vystavěli také opěrné zdi
a vybudovali retenční systém odvádějící sráž-
kovou vodu mimo obecní kanalizaci. 

Druhá etapa projektu začne koncem června.
Sportovci a děti z místních škol můžou začít
areál využívat už na podzim tohoto roku. Har-
monogram výstavby byl konzultován i se zá-
stupci fotbalového klubu, aby dopad na sezonu
byl co nejmenší.

Kompletní obnova stadionu bude stát v sou-
čtu min. 45 milionů Kč. Ministerstvo školství
podpoří projekt celkovou částkou 27 miliony
korun. Šest milionů korun přispěl v první etapě
Jihomoravský kraj. Město Slavkov u Brna tak
obě etapy zafinancuje částkou cca 12 milionů
korun. Další náklady si vyžádá také oprava po-
ničených komunikací a oplocení areálu. vs

Dvanáct milionů korun. Takovou částku alo-
kovalo Ministerstvo školství mládeže a tělový-
chovy na dokončení rekonstrukce městského
atletického stadionu. Sportovci budou mít pro-
fesionální zázemí již na podzim tohoto roku.
Zatímco v první etapě, zakončené loni, stav-
baři postavili zejména opěrné stěny a založili
podkladové vrstvy běžeckého oválu, v druhé
etapě položí povrchy a obnoví stanoviště de-
setiboj. Moderní sportoviště využijí nejen slav-
kovští nadějní atleti, ale zejména 1700 dětí ze
slavkovských škol včetně odborného učiliště.
Zázemí budou moci využívat i složky záchran-
ného systému. Na stadion se tak například opět
vrátí závody požárního sportu. 

„Zpráva z ministerstva školství je pro měst-
ský rozpočet velmi pozitivní. Na dokončení re-
konstrukce stadionu jsme totiž schválili
položku ve výši 18 milionů korun. Dotace ze
státního rozpočtu tak znamená, že můžeme in-
vestovat dvanáct milionů do dalších projektů,
které toto město potřebuje,“ uvedl starosta
města Michal Boudný. 

Vážená paní místostarostko,
paní Jedličková,

dovolte, abychom Vám upřímně poblahopřáli
k tak významnému životnímu jubileu hlavně

zdraví, mnoho štěstí a spokojenost
jak v pracovním, tak i v osobním životě.

Ze srdce přeje vedení města a zaměstnanci
Městského úřadu Slavkov u Brna.

Práce na přístavbě • Foto: B. Maleček

Obsah biokontejneru • Foto: P. Zvonek
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Děti se naučily poznávat
značky i odchytávat psy

Jak se chovat na silnici, co všechno je vidět na městském kamerovém
systému, nebo jak se třeba odchytává plyšový pes. Nejen to se naučily
děti z klubu Němčánek, které navštívili 13. března služebnu Městské po-
licie ve Slavkově u Brna. Třináct předškoláků si mohlo vyzkoušet práci
strážníků na nečisto. Prošli si stanici, posadili se do služebního auta a při-
pomněli si základy bezpečnosti na silnicích. Na památku si odnesli pe-
xeso s dopravními značkami. vs

Dvouhlavá orlice z nejstaršího dochovaného
českého znaku a jeden z největších barokních
zámků na Moravě. Nejvýraznější prvky symbo-
lizující město Slavkov u Brna se nyní staly
i předlohou pro vytvoření nového loga města. 

„Slavkov u Brna se pyšní nejstarším dochova-
ným městským znakem uděleným v roce 1416
králem Václavem IV. Zámek, jako do minanta
i centrum historických událostí, je symbolem,
který je s naším městem neodmyslitelně spojo-
ván. Proto jsme se rozhodli, že tak silné prvky
využijeme i do naší nové vizuální identity,“ vy-
světlila místostarostka Marie Jedličková. 

Logo ve svých obměnách „Slavkov u Brna“
nebo „Austerlitz“ evokuje historickou linii města
neodmyslitelně spjatou s událostmi, jež ovlivnily

chod evropských dějin. „Celkový vzhled loga má
navodit „císařskou atmosféru“. Není to pouze
o třech císařích, kteří se vystřídali v zámeckých
komnatách v předvečer slavné bitvy i po ní. Ale
také připomínka majitelů – rodu Kouniců, kteří
dlouhodobě patřili k nejbližším spolupracovní-
kům habsburských panovníků,“ popsal svou in-
spiraci autor loga Tomáš Marek.

Nové logo se bude objevovat na všech papíro-
vých a digitálních materiálech, stane se ústřed-
ním prvkem nového městského webu,
reklamních předmětů, turistických tiskovin apod.
Součástí zakázky na nové logo je také tvorba gra-
fického manuálu obsahujícího například vzhled
hlavičkových papírů vedení města, vizitek, bro-
žur, pozvánek a plakátů nebo městského navi-
gačního systému. 

„Logo samozřejmě nenahrazuje městský znak.
Na ten jsme po právu hrdí a v mnoha ohledech
si jej budeme stále připomínat. Nové logo
vzniklo z potřeby jednoduché marketingové ko-
munikace,“ uvedla místostarostka Marie Jedlič-
ková. Podle ní si změna nevyžádá žádné přímé
náklady. Logo se bude objevovat na nových ma-
teriálech a předmětech, které se v tomto roce
budou postupně vytvářet. 

Rada města předpokládá, že logo v budoucnu
implementuje do jednotného vizuálu nejen
město, ale také jeho příspěvkové organizace –

Nové logo města snoubí siluetu městského znaku a budovy zámku

Zámek Slavkov – Austerlitz a Technické služby
města Slavkov u Brna. „Dlouhodobě voláme po
jednotné prezentaci směrem k turistům i našim
obyvatelům. Vizuální identita města je dalším
krokem k naplnění tohoto cíle,“ dodává místo-
starostka Jedličková. 

Město Slavkov u Brna je městem s rozšířenou
působností. Žije v něm téměř 6500 obyvatel.
Ročně se stává cílem pro více než sto tisíc turistů.

vs

Sirény jsou zařízení, jejichž úkolem je co
nejrychleji varovat obyvatelstvo před hrozí-
cím nebo již nastalým nebezpečím. Ale zna-
mená každý signál, který slyšíte, potenciální
nebezpečí? A u kterého signálu byste se měli
mít na pozoru?

Slyšíte-li houkat sirénu, jedná se buď o zkou-
šku sirén, kterou hasiči ověřují funkčnost sy-
stému - zpravidla každou první středu v měsíci
v poledne (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140
s), nebo o požární poplach, který slouží ke svo-
lání jednotek požární ochrany (1x přerušený tón
sirény po dobu 60 s). Uslyšíte-li zaznít ze sirén
tyto signály, v podstatě to pro Vás nic nezna-
mená. 

Je třeba ale zbystřit, houká-li siréna jinak.
Který signál Vás tedy upozorní, že „se něco děje“
a že je třeba rychle se dostat na bezpečné místo? 

Takový signál se jmenuje „Všeobecná vý-
straha“ a jedná se o jediný varovný signál
v ČR. Signál může zaznít kdykoli, v kteroukoli
denní i noční dobu. Signál „Všeobecná vý-
straha“ je kolísavý tón po dobu 140 sekund
(„vlnovka“) a může zaznít 3x po sobě. U „mlu-
vících“ sirén následuje informace o charakteru

ohrožení, např. „Nebezpečí zátopové vlny“,
v každém případě příslušná tísňová informace
zazní v nejbližší možné době po odeznění sig-

nálu zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji
radiovozy policie nebo hasičů nebo také může
zaznít v televizi a rádiu. 

Co je potřeba dělat po zaznění varovného
signálu? Zapamatujte si tři základní kroky:

1. Vyhledat úkryt
Především se okamžitě snažte najít úkryt

v jakékoli blízké zděné budově. Budova, do
které se ukryjete, musí mít uzavíratelné pro-
story. Dejte přednost místnostem ve středu bu-
dovy bez oken. V případě úniku chemické látky
je lepší schovat se do vyšších podlaží, protože
většina těchto látek je těžší než vzduch a místo
pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné.
Naopak v případě úniku radioaktivní látky je

ale lepší ukrýt se do sklepa či suterénu. Pozor –
v případě povodní se do budov neukrývejte!
V tomto případě je vhodné vyvýšené místo
(kopec, úbočí kopce). 

2. Zodolnit místo ukrytí
Místnost, ve které se ukryjete, je třeba co

nejlépe izolovat od okolního prostředí. To je
důležité zvláště při úniku nebezpečných látek.
Především zavřete dveře a okna. Vypněte vě-
trání a ucpěte ventilační otvory a okenní rámy.
Nezapomeňte utěsnit i otvor pod dveřmi
do místnosti.

3. Zjistit informace
Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh ne-

bezpečí hrozí. V žádném případě zbytečně
netelefonujte, především ne na tísňové linky!
V případě rozsáhlé mimořádné události se vše
důležité dozvíte z televize a rádia – především
z České televize a ČRo 1 – Radiožurnálu,
popř. z obecního rozhlasu nebo od zasahujících
záchranářů. Vždy se řiďte pokyny zasahujících
záchranářů nebo pokyny, které jsou Vám sdě-
lovány z televize nebo z rádia.

Víc se dozvíte na www.krizport.cz nebo
www.chytre-blondynky.cz.

H A S I Č S K Ý  Z Á C H R A N N Ý  S B O R  J I H O M O R A V S K É H O  K R A J E

Jaký signál vás varuje v případě nebezpečí

Příklady použití loga

Děti s městskými strážníky • Foto: archiv MP
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To je název tematické části, která provází děti
ze třídy Štěňátek v tomto zimním období. Inten-
zivně se v něm zaměřujeme na připravenost před-
školních dětí na vstup do první třídy základní
školy, který je po letních prázdninách čeká. Před-
školáci z celé MŠ Zvídálek se sice připravují po
celý školní rok, ale v tomto čase zjišťujeme, jaké
vědomosti a dovednosti je ještě nutné docvičit. 

Zápis do první třídy již druhým rokem ne-
probíhá tak, jak jsme na něho již mnoho let
zvyklí. Podle novely zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění,
bude zápis až v měsíci dubnu. Děti u zápisu ne-
musí prokazovat své vědomosti, přesto kla-
deme důraz na jejich připravenost. Usnadní jim
to začátek školní docházky.

V každé šatně dětí i na webových stránkách
mateřské školy je k dispozici materiál vydaný
MŠMT „Desatero pro rodiče“. Je to vlastně
přehled základních vědomostí a dovedností,
které by mělo dítě při vstupu do školy zvlád-
nout. Rodičům jsou v rámci každé třídy také
nabídnuty individuální pohovory o jejich dě-
tech. Pokud mají zájem dozví se, kde má ještě
jejich dítě rezervy a na co je nutné klást důraz.
Spolupráce rodičů s učitelkami v mateřské

škole je velmi důležitá. Součástí připravenosti
dětí je i postupné seznamování s prostředím
základní školy. Pravidelně chodíme s dětmi
cvičit do tělocvičny, navštívili jsme školní jí-
delnu, zorganizovali jsme maškarní karneval
v gymnastickém sále. Velkou událostí byla
návštěva ukázkové hodiny v první třídě, kde si
děti mohly prohlédnout nové prostředí. Viděly,
jak se pracuje ve vyučovací hodině, mohly si
sednout do lavic a vyzkoušet samostatně pra-
covat. 

Vstup do 1. třídy ZŠ představuje pro každé
dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte,
prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program,
náplň činností i požadavky. Aby dítě mohlo
tuto situaci zvládnout, musí být dobře připra-
vené. Ludmila Špánková, učitelka

Hleďme toho neposedu i on umí abecedu

Zápis dětí do Mateřské
školy Zvídálek

Ředitelka MŠ Zvídálek ve Slavkově u Brna
sděluje rodičům dětí, že řádný zápis k předškol-
nímu vzdělávání v Mateřské škole Zvídálek na
školní rok 2017/2018 se bude konat v úterý 2.
května 2017 od 6.30 do 15.30 hodin v ředi-
telně budovy Mateřské školy Zvídálek na Ko-
menského náměstí ve Slavkově u Brna.

Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy
lze stáhnout z našich webových stránek
www.ms-zvidalek.cz, nebo si je vyzvednout
od 3. dubna v mateřské škole. 

V den zápisu si také můžete se svými dětmi
prohlédnout prostory mateřské školy.

Další informace, včetně kriterií k přijímání
dětí, naleznete také na webových stránkách
MŠ.

K zápisu přineste vyplněnou přihlášku
k předškolnímu vzdělávání s potvrzením od
lékaře, průkaz totožnosti zákonného zá-
stupce, rodný list dítěte a doklad o trvalém
bydlišti ve Slavkově u Brna. Eva Jurásková

Akce ZUŠ v dubnu
11. 4. hudební večer žáků, 18 hod., sál ZUŠ
19. 4. koncert pro dva klavíry, účinkují

 Tamara Bláhová a Melanie Šohajová,
18. hod., sál ZUŠ 

24. 4. koncert studentů Konzervatoře Brno.
Účinkovat bude Alexandra Bláhová –
hoboj a studenti ve hře na klarinet,
17.30 hod., sál ZUŠ. jj

Akce v DDM
Velikonoční prázdniny

Pro děti 1. stupně ZŠ jsme při-
pravili ve čtvrtek 13. 4. v DDM
Slavkov u Brna pestrý a zajímavý
program.

Dopoledne: Tvoření – velikonoční zajíčci
Termín: 9–13 hod.  Program: tvoření s Pa-

vlou Martinkovou. Cena: 50 Kč. Vzít s sebou:
přezůvky, svačinku, pit

Odpoledne: Velikonoční tradice v kuchyni
Termín: 14–17 hod. Program: příprava veli-

konočních pokrmů s Ing. Lenkou Svobodovou.
Cena: 80 Kč (veškerý materiál je v ceně). Vzít
s sebou: přezůvky, pevnou krabičku na odne-
sení výrobků.

Na základě telefonické domluvy Vám rádi
zašleme emailem závaznou přihlášku. Zájem
nahlaste na tel. 544 221 708. Uzávěrka přihlá-
šek bude v pátek 7. 4. 2017. Kapacita dopole-
dne 15 dětí a odpoledne 12 dětí.

Péče o děti v raném věku
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna ve

spolupráci s městem Slavkov u Brna připravil
pro rodiče další z kurzů s názvem Péče o děti
v raném věku. Chcete poradit s nošením dětí
v šátcích nebo Vás zajímají otázky týkající se
kojení? Přijďte ve středu 12. dubna od 16
hodin. do DDM. Během praktického semi-
náře Vám lektorka Mgr. Kristýna Honková
zodpoví dotazy a podělí se s Vámi o své zku-
šenosti. Seminář je vhodný pro všechny ženy,
které už maminkami jsou nebo teprve budou.
Během besedy je zajištěno hlídání dětí v herní
místnosti. Vstup je zdarma. Zájem nahlaste
na tel. 544 221 708 nebo e-mailem ddmslav-
kov@tiscali.cz do pondělí 10. 4. 2017. 

Letní tábor v Roštíně
DDM Slavkov u Brna pořádá pro děti v ter-

mínu 10.–19. 7. 2017 letní pobytový tábor
v Roštíně. Ubytování: dřevěné chatky po 4.
Stravování: 4x denně v areálu Kamínka, pitný
režim po celý den, možnost zakoupení občer-
stvení v rekreačním areálu. Program: celotábo-
rová hra, koupání, táboráky, diskotéky,
soutěže, výlety atd. Účastníkem tábora se
mohou stát děti po ukončení 2. ročníku ZŠ.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel.
544 221 708. DDM

Děti ze Štěňátek ve škole • Foto: 2x archiv školy

Odpolední hrátky v DDM • Foto: archiv DDM
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Únor je tradiční měsíc, kdy se konají okresní
soutěže ZUŠ, které jsou pořádány MŠMT.
V letošním školním roce se naši žáci zúčastnili
ve hře na klavír, housle a kytaru. Úspěchy
a jednotlivá umístění jsou shrnuta v závěru to-
hoto článku. Gratulujeme všem soutěžícím, ze-
jména těm, kteří postoupili a budou naší školu
reprezentovat v krajských kolech. Poděkování
patří i jejich pedagogům za poctivou přípravu
a rodičům za podporu. Přejeme hodně štěstí
v krajských kolech.

Okresní kolo 23. 2. 2017 – Vyškov
Hra na klavír
0. kategorie

Natálie Tomášková – 1. místo s postupem
Julie Křížová – 1. místo

I. kategorie
Žofie Rožteková – 1. místo 

II. kategorie
Jolana Karkošková – 1. místo s postupem
Kateřina Sušilová – 2. místo

Okresní kolo 28. 2. 2017 – Rousínov
Hra na housle
0. kategorie

Kateřina Dostálová – 1. místo s postupem
Běla Karkošková – 1. místo

I. kategorie
Adam Dvořák – 1. místo 

II. kategorie
Markéta Janů – 1. místo s postupem
Kateřina Gajdová – 1. místo
Veronika Jandlová – 2. místo
Kristýna Kousalová – 2. místo

V. kategorie
Tereza Janů – 1. místo s postupem

Hra na kytaru
0.a kategorie

Vojtěch Pflimpfl – 2. místo
0.b kategorie

Tomáš Kramčík – 1. místo 
II. kategorie

Kytarové trio – 3. místo 
A. Červinka, Š. Chmela, Š. Kučera
Kytarový kvartet – 3. místo
R. Pflimpfl, J. Šujan, P. Lažek, V. Dohnal

ředitelka MŠ Zvídálek

Velikonoční výstava
Zámek Slavkov – Austerlitz vás zve na pro-

dejní velikonoční výstavu, která se uskuteční
v Rubensově sálu v sobotu 8. a neděli 9. dubna.

Čtveřice autorek Velikonoční výstavy Hana
Křetínská, Pavla Tauberová, Veronika Jelínková
a Marcela Drápalová si i letos připravily
spoustu barevné inspirace, květinových vazeb,
kraslic a nevšedních dekorací. A ještě jedna
dobrá zpráva - výrobky si můžete odnést hned
domů. Výstava je totiž prodejní.

KDY: 8. a 9. dubna od 9 do 16 hodin
KDE: Zámek Slavkov – Austerlitz, Ruben-

sův sál, 1. patro
VSTUPNÉ: Dobrovolné. ZS-A

Okresní kola soutěží ZUŠ

V neděli 2. dubna v čase od 7 do 15 hod.
bude na Palackého náměstí a v ulicích Husova,
Zborovská, Fügnerova, Brněnská a horní část
Koláčkova náměstí probíhat blokové čištění
komunikací. Žádáme proto řidiče, aby v tento
den respektovali dočasný zákaz stání. „Termín

jsme stanovili na neděli, kdy je doprava v cen-
tru města nejméně frekventovaná. Věříme, že
díky tomu se nám podaří úklid provést bez
komplikací a nebudeme muset řešit žádný na-
řízený odtah vozidla,“ vysvětlil ředitel Tech-
nických služeb Petr Zvonek. vs

V neděli 2. dubna  neparkujte v centru města

Soutěžící v houslích • Foto: archiv školy Soutěžící v klavíru • Foto: archiv školy
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Zámek Slavkov – Austerlitz otevřel ve čtvr-
tek 24. března své brány po zimní pauze. Ředi-
telka zámku Eva Oubělická a starosta města
Michal Boudný představili hlavní taháky le-
tošní sezony. Největším lákadlem bude speci-
ální trasa určená pro rodiny s dětmi. V severním
křídle zámku budou nejmenší návštěvníci řešit
záhadu zámecké koruny. Zaměstnanci zámku
navíc dětem v zimě ušili dobové kostýmy, ve
kterých se budou cítit jako zámečtí obyvatelé.
Historici Vladimíra Zichová a Martin Rája
představili také novou výstavu Ve víru velké
války. Díky ní si galerii v prvním patře můžete

připomenout příběhy českých legionářů. Vý-
stava Ve víru velké války přináší unikátní vzpo-
mínky na muže, kteří odešli ze Slavkovska
bojovat za ještě neexistující Čes koslovenský
stát od jejich mobilizace až po návrat domů.

V přízemí si můžou hrát nejen rodiče s dětmi
při zábavné výstavě o prvorepublikovém detek-
tivovi Vacátkovi z filmu Hříšní lidé města praž-
ského.

Návštěvníci si také můžou zpříjemnit čas na
čekání na prohlídku při výstavě o divadelním
spolku Per Vobis – prvním sdružením v Česku,
které začalo oživovat prohlídkové trasy kostý-
movanými prohlídkami. V severní části zámku
zase bude přístupná prodejní výstava historic-
kých rádií.

Ale nebudou to pouze výstavy, které zámku
vdechnou život. Kromě tradičních akcí připomí-
nající jednu z největších evropských bitev se
letos návštěvníci mohou těšit i na další velkolepé
podívané. Do zámeckého parku se například
vrátí anglická legenda Jethro Tull se Stromboli,
uskuteční se zde druhý ročník česko-sloven-
ského festivalu TOP Fest. Na nádvoří zámku vy-

Zámek zahájil novou turistickou sezonu
stoupí Vojtěch Dyk s B-Side Bandem nebo
Městské divadlo Brno se svými slavnými muzi-
kály. Barokní památka opět přiláká majitele nád-
herných vozů – poslední červnovou sobotu se se
opět sjede více než tisíc nablýskaných veteránů
na Oldtimer Festival. Nebudou chybět ani žhavé
zážitky. Nádvoří se poslední červnový pátek
kvůli Karibské noci promění v písečnou pláž
s bary. Program neopomíjí ani tradiční řemeslné
jarmarky, koncerty uvnitř i venku nebo další vý-
stavy zaměřené na rodiny s dětmi. Podzim bude
patřit i legendě české portrétní fotografie Ja-
dranu Šetlíkovi.

„Zámek Slavkov – Austerlitz je proslavený
tím, že se zde v sezoně stále něco děje. V loň-
ském roce jsme hostovali nebo sami pořádali
více než padesát akcí, které přilákaly přes še-
desát tisíc lidí. Podobný počet pak přilákala
i samotná barokní památka. Díky tomu patří
Slavkov u Brna k nejnavštěvovanějším turistic-
kým cílům jižní Moravy,“ připomněla ředitelka
zámku Eva Oubělická.

Za hudební doprovod děkujeme žákyním Zá-
kladní umělecké školy Františka France. vs

Zámek Slavkov – Austerlitz startuje no-
vinku, která zatraktivní prostory barokní pa-
mátky i nejmenším návštěvníkům. Při speciální
prohlídkové trase se totiž děti i s doprovodem
můžou zapojit do příběhu, v němž budou po-
stupně odhalovat tajemství ztracené zámecké
koruny. A co víc – záhadu mohou vyluštit jako
praví zámečtí obyvatelé. Zaměstnanci totiž přes
zimní pauzu ušili několik desítek kostýmů.

„Již několik let se snažíme historii i prostory
našeho zámku přiblížit dětem díky nádherným
pohádkovým prohlídkám. Ty se však doposud
konaly nepravidelně – většinou jen jednou mě-
síčně. Velký zájem o tyto akce nás inspiroval

k tomu, abychom vymysleli i další program,
který tak náročné posluchače bude bavit,“ vy-
světlila ředitelka zámku Eva Oubělická.

Zámek tak nabídne už druhou možnost, jak
dětem přiblížit historii. Zatímco dětská trasa
bude zaměřená zejména na menší děti cca. do
deseti let, s většími dětmi můžou rodiče i uči-
telé zavítat do expozice Austerlitz – malé město
velkých dějin. Moderní interaktivní a mnohdy
i emotivní výstava přibližuje život vojáků bo-
jujících v bitvě u Slavkova. Nejen děti si na
závěr můžou dokonce vyzkoušet, jak těžká byla
výzbroj i části uniforem nebo si můžou zkusit
výstřel z pušky.  

Nová trasa pro děti: tajemství zámecké koruny v dobových kostýmech
Nová prohlídková trasa v severním křídle

zámku bude trvat cca půl hodiny.
Jednotlivé komnaty mapující vývoj bydlení

na zámeckých sídlech budou doplněny o nád-
herné kostýmy i věcmi, na které si můžou
návštěvníci sáhnout. Trasa bude v provozu
především o letních prázdninách a v soused-
ních měsících (červnu a září) o víkendech.
Otevřená bude však také o velikonočních
svátcích a od začátku sezony pro školy na ob-
jednání. 

Vstupné: dospělí 80 Kč, senioři 60 Kč, děti
50 Kč. Rodinné vstupné (2 + 2) 250 Kč.

Eva Oubělická

Čtyřiašedesát barokních soch a sousoší v zá-
meckém parku ve Slavkově u Brna dostalo
šanci na renovaci. Zastupitelé města totiž na
březnovém zasedání schválili 600 tisíc korun
na pořízení monitoringu vzácných děl. Od-
borný podklad, který odhalí detailní stav vápen-
cových skulptur, pak bude sloužit jako
nezbytný dokument pro čerpání dotací na zá-
chranu tohoto souboru, jež je zapsaný na se-
znamu nejohroženějších památek v Česku.

Součástí expertního posudku bude například
detailní zmapování soch pomocí nejnovějších
technologií i laboratorních postupů. Výstupem
pak bude „rentgenový“ snímek, jež odhalí
místa, která jsou nejvíce poškozená, nebo na-
opak kde zásah nebude potřeba. Ve spise ke
každé soše pak bude popsána její historie, pří-
běh i technické detaily, podle nichž pak budou
restaurátoři postupovat.

„S takovým dokumentem pak budeme mít
mnohem větší šanci na získání dotace na sa-

motnou záchranu,“ podotkla ředitelka zámku
Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická.

Soubor barokních soch, které zdobí zejména
zámecký park, ale i některé interiéry, získalo
město do vlastnictví v loňském roce. O majiteli
musel totiž rozhodnout soud, protože z materi-
álů převádějících v roce 1995 státní zámek do
vlastnictví města nebylo zcela jasné, komu
sochy patří.

Soubor je dílem autorů Giovanni Giulianiho
a Ignác Lengelachera a pochází z období okolo
roku 1700. Většina skulptur je tvořena z mušlo-
vého vápence. „Původně byly určené pro oran-
žérii, kterou nechal postavit Dominik Ondřej
Kounic a jež stávala v místě dnešního bazénu
v dolním parteru. Sochy byly naposledy restau-
rované v sedmdesátých letech a od té doby se
na nich citelně podepsal zub času. Bez odbor-
ného zásahu proto hrozí, že o tak vzácné dílo
nenávratně přijdeme,“ přiblížila historička
zámku Vladimíra Zichová. Eva Oubělická

Odborníci posoudí poškození
 barokních soch v zámeckém parku

Členové Per Vobis • Foto: J. Sláma

Jedna ze soch v parku • Foto: B. Maleček
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Předprodejní systém
Colosseum na zámku

Rádi bychom Vás informovali o novém před-
prodejním softwaru na zámku. V průběhu
března spouštíme nový předprodejní systém
Colosseum v divadelní verzi. Jedná se o soft-
ware, který nám ulehčí práci při prodeji vstupe-
nek na kulturní akce a zájemcům o vstupenky
nabídne podstatně větší komfort při koupi vstu-
penek, než tomu bylo doposud. Nejenže zí-
skáme daleko větší přehled o volných místech,
prodaných či rezervovaných vstupenkách, ale
také nabídneme možnost vytisknout si vstu-
penku z pohodlí domova. V nejbližších dnech
naleznete na webu www.zamek-slavkov.cz
v sekci „akce“ odkaz na předprodej vstupenek,
kde se proklikáte na konkrétní akci a zde si mů-
žete zarezervovat, popřípadě přímo koupit vstu-
penky na vybrané představení či koncert. Online
prodej vstupenek se nebude vztahovat na běžné
prohlídky, nýbrž pouze na vybrané speciální
akce. Nově budete moct zakoupit vstupenky na
koncerty či divadelní představení jak v infor-
mačním centru, tak na pokladně zámku či ex-
pozice Austerlitz.

V současné době si zde můžete zakoupit
vstupenky například na některé z představení
v rámci oslav 150. výročí založení divadelního
spolku Slavkov ve dnech 21.–23. 4. 2017.
V rámci oslav se můžete těšit na improvizační
show IMPRO DŽOW nebo na premiéru Sen
noci svatojánské v podání Divadelního spolku
Slavkov. V následujících dnech nabídku před-
prodeje rozšíříme o koncert J. Strauss orchestr
„Z operety do operety“ a další.

Věříme, že budete s novou službou spokojeni
a těšíme se na Vaši návštěvu při kulturních ak-
cích. ZS-A

Velikonoce na zámku
Ve velikonočním období od 14. do 17.

dubna bude zámek včetně obou státních svátků
otevřen veřejnosti. Přístupné budou nejen
běžné prohlídkové okruhy, expozice Austerlitz
a aktuální výstavy, ale poprvé také nová trasa
pro děti. 

V historicky vybavených místnostech děti
nahlédnou do života šlechty, ale zároveň po-
můžou průvodci vyřešit záhadu ztracené ko-
runy. Pokud se jim to podaří, bude na ně navíc
čekat sladká odměna. Prohlídka trvá přibližně
30 minut a je určena pro děti ve věku 5–10 let
za doprovodu dospělého. Děti mohou pro
umocnění zážitku přijít ve vlastním kostýmu
nebo si jednoduchý kostým za drobný poplatek
na zámku zapůjčit.

Zámek má otevřeno od 9 do 16 hod. a po-
slední prohlídka začne hodinu před koncem.
Také vstup na výstavy nebo do expozice Aus-
terlitz je možný do 15 hod. vs

Ve čtvrtek 24. března byla otevřena výstava
s názvem Ve víru Velké války. Připomínáme si
totiž stoleté výročí od událostí předposledního
roku 1. světové (nebo jak ji tehdy lidé nazývali,
Velké) války. Současně vzpomínáme také na
bitvu u Zborova (2. července 1917), nejspíše
nejslavnější vystoupení čs. legií během války.

Výstava se však nebude věnovat pouze udá-
lostem celoevropského významu, ale bude za-
měřena na město Slavkov u Brna, Slavkovsko
a jeho obyvatele v období uvedeného prvního
globálního konfliktu. Velká válka se místních
lidí citelně dotkla – prakticky každá rodina se
musela rozloučit s nějakým svým mužským
členem, který byl povolán do armády. Návštěv-
níci budou moci symbolicky provázet tyto své
předky od mobilizace, přes boje na frontě
i v zákopech, k případnému zajetí či vstupu do
legií, až po konec války a návrat domů. Pozor-

nost však bude věnována i životu v zázemí
a těžkostem s tím souvisejících – jako byly pří-
děly na potraviny a další potřeby, rekvizice
kovů a zemědělské produkce, víceméně nu-
cené válečné půjčky a podobně. Ze zajíma-
vostí, které bude možné shlédnout, lze uvést
například zbraň, která velmi ovlivnila styl to-
hoto světového konfliktu – kulomety (např.
Maxim nebo americký Colt-Browning). Dále
návštěvníci uvidí uniformu rakousko-uher-
ského generála jezdectva, dobové plynové
masky, speciální zákopové zbraně jako útočný
nůž kombinovaný s boxerem, řadu palných
i chladných zbraní či předměty z dalekých
zemí, které si dovezli českoslovenští legionáři
na památku domů.

Návštěvníci budou mít možnost si výstavu
prohlédnout v 1. patře slavkovského zámku až
do 30. července 2017. Eva Oubělická

Výstava Ve víru Velké války

Dva zkřížené leknínové listy na červeném
poli. Symbol původních majitelů zámku Slav-
kov – Austerlitz – rodu Kouniců se od léta ob-
jeví na dalším místě této barokní památky.
Zahradníci jej totiž vysází do kruhového zá-
honu na nádvoří zámku. Trvalkový záhon
osloví hned několik smyslů. Díky vysázeným
bylinkám totiž bude mít nejen okrasnou
funkci, ale návštěvníky přivítá i svou vůní.

„Na antukovém podkladu vysázíme svato-
linu krásnou a cypřiškovou, někdy přezdívanou

olivovou. Záhon tak v letních měsících roz-
kvete sytě žlutou barvou, v chladném počasí
pak bude světle zelenkavé až bílé. A bílé jsou
i leknínové listy na erbu Kouniců. Většinu roku
tak záhon bude věrný své předloze,“ uvedla ře-
ditelka zámku Eva Oubělická. 

Květinový záhon na nádvoří bude vysazený
k příležitosti roku baroka, které letos vyhlásila
agentura Czech Tourism. Na aktivity spojené
s propagací a zatraktivnění památky přispěl
i Jihomoravský kraj. Eva Oubělická

Zámecké nádvoří ozdobí žluto-červený
záhon s erbem rodu Kouniců

Prodejní výstava Historická rádia je určena
jak vášnivým sběratelům historických před-
mětů, tak i těm, kteří si rádi zavzpomínají, jaký
přístroj hrával v obývacím pokoji jejich rodičů

a prarodičů. Všechny exempláře jsou poklady
pana Jiřího Hajdy, který svůj volný čas zasvětil
svému velkému koníčku – renovování a opravě
historických rádií, jehož poutavý životopis si
můžete na výstavě také přečíst. Mimo jiné se
o rádiích a radiostanicích dozvíte spoustu zají-
mavostí, například jak tento bezdrátový zázrak
vznikl, kdy začalo pravidelné vysílání v Česko-
slovensku nebo jak rozhlasová hra vyděsila
posluchače. Přijďte si zavzpomínat a prohléd-
nout si jedinečnou sbírku historických modelů
rádií. Dokonce nemusíte odejít s prázdnou! Až
do konce roku jsou rádia k prodeji, a to v hod-
notě od sto do tisíců korun.  ZS-A

Výstava historických rádií

Výstava Ve víru Velké války • Foto: J. Sláma

Interiér zámku • Foto: J. Sláma

Historická rádia • Foto: J. Sláma
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Program kina Jas – duben
sobota 1. dubna, 19.30 hodin
PŘÍCHOZÍ
Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde k sestavení elitního týmu – v čele s odbornicí na lingvistiku Louise Banksovou –
s cílem zjistit, jaké mají mimozemšťané úmysly. Zatímco celé lidstvo balancuje na pokraji globální války, Banksová se společně se svým týmem
pokouší ve velmi omezeném čase najít odpovědi. a proto musí přistoupit k činům, které mohou ohrozit nejen její vlastní život, ale osud celého
lidstva. Režie: Denis Villeneuve. Hrají: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker. Žánr: Drama / sci-fi
117 minut, přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč

neděle 2. dubna, 16.30 hodin
ANDĚL PÁNĚ 2
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela
ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A cesta k zaslouženému uznání bude volná. Hádka Petronela
s Uriášem o jablko Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi. Anděl-popleta a jeho kamarád čert-pokušitel musí
šupem na svět jablko Poznání najít a přinést zpátky, a to v předvečer svátku svatého Mikuláše. Po řadě lidských i „božských" zkoušek, naši
hrdinové nakonec zjistí, že cesta k poznání vede především přes sebe sama, přes objevení síly přátelství, lásky a schopnosti odpuštění. Režie: Jiří
Strach. Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Vica Kerekes, Anna Čtvrtníčková, Jiří Bartoška. Žánr: Pohádka / rodinný
99 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 8. dubna, 19.30 hodin
JACKIE
Když je JFK zvolen prezidentem USA, stává se Jackie Kennedy jednou z nejmladších prvních dam v historii. Pro její vřelost, eleganci a vybraný
vkus ji brzy obdivují miliony lidí po celém světě. Pak přichází okamžik, který všechno změní. Jackie se vyrovnává s osobní ztrátou, jako milovaná
matka a první dáma však musí zůstat oporou dětem i celému národu. Filmový portrét jedné z nejikoničtějších žen 20. století. Režie: Pablo Larraín.
Hrají: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig. Žánr: Životopisný
100 minut, přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč

neděle 9. dubna, 16.30 hodin
LICHOŽROUTI
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami
se totiž živí! Osudy hlavních protagonistů LICHOŽROUTŮ a jejich největšího protihráče, podivínského a opuštěného PROFESORA, spojuje příběh
hlavního hrdiny, malého LICHOŽROUTA HIHLÍKA, na kterého čekají ve filmu velká dobrodružství. S trochou nadsázky se dá říct, že poselství filmu
zní: Rodina je nade vše! Drž se té, kterou máš, měj ji rád a dělej vše pro to, aby byla dobrá, protože jinou na tomhle světě mít nebudeš. A je jedno,
jestli jsi člověk, nebo LICHOŽROUT! Režie: Galina Miklínová. Žánr: Animovaný / rodinný
83 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 15. dubna, 19.30 hodin
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček, a které poodhalují tajemství jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné
místo, známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho
obyvatele a jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele. Jake nakonec zjistí, že jen jeho vlastní a výjimečná "podivnost"
může zachránit jeho nové přátele. Režie: Tim Burton. Hrají: Asa Butterfield, Eva Green, Ella Purnell, Samuel L. Jackson. Žánr: Dobrodružný / fantasy
128 minut, mládeži přístupný, vstupné 75 Kč

neděle 16. dubna, 16.30 hodin
TROLLOVÉ
Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou vážnější starost na světě jim dělají Bergeni.
Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině tehdy, pokud budou mít Trolla v žaludku. Trollové s králem Peppym žijí v městečku se jménem Trollíkov,
které se Bergenům nemohou stále nalézt. Naděje na změnu Bergenům vysvitne v okamžiku, kdy se jim podaří skrytý Trollíkov vyčmuchat
a dokonce i unést téměř všechny jeho obyvatele kromě princezny Poppy a Větvíka. Těžko bychom hledali dva odlišnější Trolly. A právě na těchto
dvou hrdinech je, aby zachránili unesené Trolly z bergenských spárů. Což znamená vyrazit do jejich království, vysvobodit je a uniknout.
A především to znamená, že Poppy a Větvík budou muset spolupracovat. Režie: Mike Mitchell. Žánr: Animovaný
92 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

středa 19. dubna, 19.30 hodin
iSHORTS: ZŁOTE KRACIASY 
Kraťasy? V Polsku se za ně plotí zlotem! Minimálně za ty prvoligové a přesně ty vám přináší iShorts v pásmu krátkých filmů Złote kraciasy. Přijďte
mrknout, čím bodují mladí tvůrci v Polsku! Žánr: Krátkometrážní / artové
Mládeži přístupný, vstupné 70 Kč

sobota 22. dubna, 19.30 hodin
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Sympatická Eliška je na plný úvazek milující manželkou charismatického a bohatého Pavla. Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým
a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce.
Rázovitý a hyperaktivní starosta nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem, který díky svým vlastním neblahým zkušenostem
s „ženskejma definitivně skončil". Režie: Tomáš Hoffman. Hrají: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský. Žánr: Komedie / romantický
97 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč

neděle 23. dubna, 16.30 hodin
KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Chlapci Kubovi tenhle talent pomáhá uživit sebe a nemocnou matku. Den co den opouští jeskyni, ve
které společně přebývají, a v přilehlé vesnici ohromuje obyvatele svým vyprávěním, které končí vždy před západem slunce. Domů se musí vrátit
před setměním, jinak by ho podle matky mohla stihnout strašlivá kletba. Jednoho večera se však vrátit nedokáže. A varování se promění ve
skutečnost. Najednou si uvědomí, že se stal hrdinou vlastního dobrodružného příběhu. Tahle výprava bude mnohem dobrodružnější, strašidelnější
a zábavnější než cokoliv z toho, co dosud vyprávěl. Režie: Travis Knight. Žánr: Animovaný
101 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 29. dubna, 19.30 hodin
MOONLIGHT
Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama je zasazený do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami. Mladý Chiron bojuje o svoje místo v prostředí,
ve kterém často rozhoduje právo silnějšího, zatímco jeho vnitřní svět se plní láskou, bolestí i touhou. Moonlight zachycuje univerzální témata přátelství
a sexuální identity ve třech různých životních etapách od dětství až po dospělost. Je zároveň portrétem mladého člověka, současných amerických
předměstí i nepostřehnutelných sil, které formují lidské životy. Režie: Barry Jenkins. Hrají: Ashton Sanders, Mahershala Ali, Naomie Harris. Žánr: Drama
111 minut, přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč

Přednáška k 60. výročí od
úmrtí Gustava Frištenského

Ve čtvrtek 27. dubna v 17 hodin se v Ru-
bensově sále slavkovského zámku uskuteční
přednáška věnovaná jednomu z našich nejzná-
mějších atletů – Gustavu Frištenskému, le-
gendárnímu zápasníku v řecko-římském stylu.
Poprvé se stal amatérským mistrem Evropy
v Rotterdamu ve dvaceti čtyřech letech. Absol-
voval zápasnická turné nejen po českých ze-
mích, ale i po Rusku, jižní a severní Americe.
Roku 1929 získal titul profesionálního mistra
Evropy. Stal se symbolem mimořádného, prak-
ticky neporazitelného siláka. Poutavý životní
příběh zápasníka, který měl úzké rodinné vazby
na Slavkov a od jehož smrti 4. dubna uplyne
rovných 60 let, přiblíží Mgr. Zdenka Frišten-
ská, praneteř slavné osobnosti a ředitelka lito-
velského muzea. Martin Rája, ZS-A

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz
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Zámek Slavkov-Austerlitz uspořádal v roce
2016 literární soutěž pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ
na téma „Tajemství slavkovského zámku“.
Soutěže se zúčastnilo přes 130 literárních
prací! Odborná porota neměla při volbě vítězů
v I. a II. kategorii lehký úkol – velká většina
prací byla opravdu zdařilá.

Vítězkou I. kategorie (žáci 1. stupně ZŠ) se
stala Zuzana Zelenková ze ZŠ Horáckého ná-
městí Brno. Vítězem II. kategorie (žáci 2.
stupně ZŠ) se stal Petr Bartoš ze ZŠ Zábřeh.

„Slavkovské“ barvy na 4. místě v II. katego-
rii právem obsadila dvojice Tereza Holoubková
a Milan Kučera ze ZŠ Tyršova, Slavkov
u Brna.

Nečekané setkání s duchem
O historii se zajímám už od malička. Moc

ráda navštěvuji různé zámky a baví mě knížky
o významných historických osobnostech,
hlavně z období Habsburské monarchie. Už
několikrát jsem projížděla kolem zámku ve
Slavkově a slyšela o jeho historickém vý-
znamu, ale zatím neměla možnost ho navští-
vit. Až nedávno se mi ta možnost nečekaně
naskytla. Jednoho večera našla maminka ve
schránce dopis napsaný na ručním papíře.
Byly jsme obě zvědavé, co v dopise může být.
A bylo v něm milé překvapení – pan hejtman

mamince oznamoval, že ji zve na slavnostní
večer na zámku ve Slavkově, kde jí udělí
Cenu za vědeckou práci, za její genetické vý-
zkumy. Maminka mi hned slíbila, že mě na
zámek vezme s sebou. Moc jsem se těšila,
a další sobotu večer jsme slavnostně vyrazili
na zámek. 

Usadili nás do krásného oválného sálu spo-
lečně se spoustou významných lidí a začal ce-
remoniál. Stále někdo mluvil a já se začínala
nudit. Potom začal koncert vážné hudby a já
už to nemohla v sále vydržet. A protože jsem
seděla v poslední řadě blízko zadních dveří,
rozhodla jsem se, že se půjdu podívat ven ze
sálu. Tiše jsem vyklouzla, aby si toho ma-
minka nevšimla, a dostala se na zámecké
schodiště. V tom se ale dveře zpět do sálu za-
bouchly a já zůstala úplně sama ve tmavé zá-
mecké chodbě a nemohla se dostat zpět. Měla
jsem veliký strach a nevěděla co dělat. V tom
jsem dole pod schody uviděla malé světýlko.
Doufala jsem, že tudy vede cesta k východu,
a šla jsem za ním. Světýlko stále ustupovalo
a dovedlo mě až do zámeckého sklepení.
V tom na mě někdo promluvil temným hlubo-
kým hlasem a v šeru se mi zjevil duch v dlou-
hém plášti držící svíčku. Hrozně jsem se bála.
„Neboj se mě, nechci Ti ublížit“ řekl duch. „A
kdo jste?“ pípla jsem ustrašeně. „Jsem Václav

Tajemství slavkovského zámku
Antonín, kníže z Kounic, a býval jsem tu po
mnoho let zámeckým pánem. Můj rod byl
velmi slavný a zasloužil se o rozvoj celé Ev-
ropy.“ Vzpomněla jsem si, že jsem o někom
takovém nedávno četla v knížce z doby Marie
Terezie. „A co tu děláte? Vždyť vám musí být
nejméně 300 let!“, špitla jsem tiše. „Přebývám
tady poblíž, v kapli u hřbitova, a přišel jsem
se podívat na dnešní slavnost. Rád bych tu
něco zjistil o pokračovatelích mého rodu. Můj
poslední praprasynovec Evžen zemřel v roce
1919 a já nevím, jestli měl nějaké děti.“  Od-
hodlaně jsem odpověděla: „Můžu vám s tím
pomoct?“ „Možná“, odpověděl kníže Kounic
a dal mi do ruky lahvičku s chomáčem svých
vlasů. „Tvoje maminka prý zkoumá geny, ne-
mohla by se podívat i na ty moje? Podle genů
bych pak mohl zjistit, jestli mám ještě nějaké
potomky.“ O genetice toho zatím moc nevím,
ale jsem si jistá, že z genů lze vyčíst spoustu
věcí, dokonce i poznat vzdálené příbuzné.
„Dobře, vezmu lahvičku mamince k prozkou-
mání“, přislíbila jsem. V tom se otevřely dveře
ze sálu a tajemná postava zmizela ve tmě. Za-
čala jsem hledat maminku a přemýšlela o tom,
jak jí vysvětlím, co se mi přihodilo.

Zuzana Zelenková, 5.C,
ZŠ Horácké nám. 13, Brno

Jiří Blažek, ZS-A

Slavkovské memento má již dlouhou dobu
své pevné místo v programovém schématu
Zámku Slavkov – Austerlitz. Jeho 13. ročník
je toho dostatečným důkazem. Základní myš-
lenkou celé akce je přimět žáky základních
a středních škol, aby nezapomínali na to, že žít
v době a prostoru bez válek není vůbec tak sa-
mozřejmé, jak by mohlo zdát. 

Nabídnutým tématem „Legionáři“ chceme
podpořit výstavu „Ve víru Velké války“, která
odkazuje na 100. výročí tohoto celosvětového
válečného konfliktu, byť se pojem „legionář“
vztahuje na mnohem širší množinu váleč-
níků… Obecné téma „Války – neválky“ by
mělo vyhovovat i začínajícím „spisovate-
lům“ – jeho pojetí je takřka neomezené (od
smyšlených příběhů sci-fi, přes např. osudy

skutečných válečných hrdinů všech dob, až tře-
bas po boj proti současným neřestem ve spo-
lečnosti). Soutěže se pravidelně účastní žáci
škol z brněnského a vyškovského regionu, vý-
běrově také z celé jižní Moravy, hlásí se však
i jednotlivci, kteří si propozice vyhledali sami.   

Nad „Mementem“ převzal záštitu hejtman
Jihomoravského kraje pan JUDr. Bohumil
Šimek, starosta města Slavkova u Brna Michal
Boudný a velitel Velitelství výcviku – Vojenské
akademie ve Vyškově brigádní generál
Ing. Josef Kopecký, MSc. Již několik let spolu-
pracujeme s generálním konzulátem Ruské fe-
derace v Brně a Československou obcí
legionářskou v Brně 2. 

Memento a jeho zakončení s vyhlášením ví-
tězných literárních prací proběhne na slavkov-

Slavkovské memento 2017
ském zámku ve středu 26. dubna 2017. Na
den 26. 4. zároveň připadá výročí osvobození
města Slavkova v roce 1945, ke kterému se ter-
mínově pořádání Mementa váže. V souvislosti
s výročím osvobození města se tento den usku-
teční pietní akt kladení věnců k pomníku pa-
dlých vojáků Rudé armády. vs

PROGRAM:
11.15 Zahájení festivalu (Historický sál)

Vyhlášení výsledků literární soutěže a pře-
dání cen
Ukázky činnosti Vojenské akademie Vyškov
v zámeckém parku (průběžně)

16.00 Pietní akt kladení věnců u pomníku padlých
vojáků Rudé armády
Těšíme se na vaši návštěvu, přístup na tuto
akci je zcela volný. Jste srdečně zváni!

Čekání na pokladně zámku Vám v letošním
roce jistě zpříjemní výstava Per Vobis, která
bude instalována v přízemí, v místnosti před
kavárnou. Připomene nám 20. výročí vzniku
tohoto divadelního spolku, který se do našeho

povědomí dostal především díky kostýmova-
ným prohlídkám, které již od roku 1996 při-
pravují dobrovolníci pro naše návštěvníky.
Zámek ve Slavkově u Brna se tak stal prvním
objektem v naší republice, kde se kostýmované
prohlídky začaly provozovat.

Začátky jistě nebyly jednoduché, jelikož
spolek neměl žádné scénáře, nevlastnil žádné
kostýmy, a tak za podpory bývalého ředitele
zámku Ing. Špatného, vedoucího Kulturního
centra pana Vetchého a zámeckých historiků,
vznikaly texty k jednotlivým scénkám. První
kostýmy byly zapůjčeny v brněnském Mahe-
nově divadle, nějaké šaty byly ušity vlastními
silami, něco nakoupeno a nakonec bylo pár
kostýmů svěřeno k ušití odborníkům.

Výstava o Per Vobis vypráví příběh prvního spolku,
který kostýmy oživil české památky

Prohlídky zámku byly zpestřeny scénkami
ze života rodu Kouniců a později doplněny,
vzhledem k důležité dějinné události bitvy tři
císařů, i o napoleonskou dobu. Nakonec byla
nabídka rozšířena o strašidelné kostýmované
prohlídky zámeckého podzemí. Herci spolku
Per Vobis s námi pravidelně zahajují sezonu
a zpestřují program při různých výročích.

Nejen bývalí zaměstnanci zámku, ale
i nová generace mladých lidí, neustále baví
a seznamuje návštěvníky s historií, přičemž
Vás jistě nepřekvapí, když sami stanete sou-
částí scény.

Na prohlídku výstavy od 23. 3. do 15. 5. i na
kostýmované prohlídky zámku v roce 2017
Vás společně srdečně zveme. Eva OubělickáČlenové Per Vobis • Foto: B. Maleček
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Základní škola Tyršova www.zsslavkov.czZákladní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Hasík ve škole
Ve čtvrtek 16. 2. začala realizace preventiv-

ního programu Hasík.cz (symbolem je dráček
Hasík) pro první stupeň základní školy.

Naše druháčky navštívili (a ještě budou nav-
štěvovat) pracovníci hasičského záchranného
sboru a věnovali se těmto tématům:

• Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči
a moje osobní zkušenost s nimi).

• Jak poznáme hasiče.
• Co je to bezplatná telefonní linka tísňového

volání.
• V čem je nebezpečné zneužití tísňových te-

lefonních čísel, jak správně nahlásit požár.
• Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici.
• Který oheň je „dobrý“ a který oheň je „zlý“.
• Nalezené zápalky a „hra“ s nimi.
• Co dělat, když na mě hoří oblečení a jaké

jsou základní zásady první pomoci při jedno-
duchých popáleninách.

• Odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co
nezapomenout při odchodu z domu.

• Jak poznám, když hoří u nás doma a co
dělat.

• Domácí únikový plán, způsob vyhlášení
poplachu a únikové cesty na škole.

• Co je to varovný signál a co budu dělat,
když jej uslyším.

Cílem programu je, aby se všechny děti dozvě-
děly o tom, že oheň může být pro ně velmi ne-
bezpečný a aby jim hasiči pověděli něco o tom,
jak se správně chovat při požáru a také o tom, jak
se před požárem co nejlépe chránit. zšt

V rámci vyučovacího předmětu Výchova ke
zdraví a v souladu se Školním vzdělávacím
programem proběhl na naší škole preventivní
program „Do dna?“ tematicky zaměřený na
prevenci požívání alkoholu. Je to jedno
z témat primárně – preventivních programů,
které školám nabízí společnost Podané ruce
Brno. Odborně kvalifikované lektorky měly
pro žáky připravený program trvající tři vy-
učovací hodiny. První hodina byla věnována
tzv. škálám, kdy žáci sami reagovali a vyja-

dřovali se k cíleně kladeným otázkám. Ve
druhé části byly dětem promítnuty tři krátké
příběhy zaměřené na danou problematiku. Ve
třetí hodině pak děti na základě vlastní spo-
lečné volby jeden z příběhů rozebíraly, při-
čemž se aktivně a se zájmem zapojovaly do
diskuse. Lektorky jejich aktivitu i postoje
velmi kladně hodnotily. Program určitě splnil
svůj záměr a byl přínosem v prevenci požívání
alkoholu.

Hana Charvátová

Preventivní program pro 7. ročník

Školy mají určeny vyhláškou města
spádové obvody, které zaručují rodi-
čům, že jejich dítě s trvalým pobytem
v daném obvodu bude přijato do pří-
slušné školy, včetně dětí, které nejsou
občany ČR.

Zákonný zástupce si k zápisu přinese
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Ostatní dokumenty k zápisu – viz we-
bové stránky škol (www.zskomslav-
kov.cz, www.zsslavkov.cz).

Vladimír Soukop, ředitel školy

Zápis do prvního ročníku
základní školy

Vedení základních škol vypisuje
na základě § 36 školského zákona
následující termíny zápisu:

Základní škola Tyršova
4. dubna od 14 do 17 hodin
Základní škola Komenského
18. dubna od 14 do 17 h. (vchod od
kostela)

Zákonný zástupce je povinen při-
hlásit své dítě, které dovrší do 31. 8.
2017 šesti let.

Školské obvody 
Školské obvody základních škol zřízených městem Slavkov u Brna se sta-

novují podle obecně závazné vyhlášky takto: 
1. Školský obvod Základní školy Slavkov u Brna, Komenského

náměstí 495, tvoří tyto části města Slavkov u Brna: 
ulice Bezručova, Brněnská, Bučovická, Boženy Němcové, Číslo Domovní

1 E, Čs. Červeného kříže, Dvořákova, Dvůr Rybník, Foerstrova, Fügnerova,
Havlíčkova, Hradební, Husova, Jiráskova, Kounicova, Koláčkovo náměstí,
Kollárova, Komenského náměstí, Krátká, Křenovická, Lesní, Lidická, Litav-
ská, Lomená, Luční, Malčevského, Malinovského, Na golfovém hřišti, Na
Vyhlídce, Nádražní, Nerudova, Okružní, Palackého náměstí, Pod oborou,
Pod Vinohrady, Polní, Příční, Pustá, Sadová, Sídliště Nádražní, Slovákova,
Slunečná, Smetanova, Špitálská, Topolová, U Mlýna, U Splavu, U stadionu,
U Synagogy, U Vity, Úzká, Větrná, Za Branou, Zahradní, Zámecká, Zborovská,
Zelnice I, Zelnice II, Zelnice III. 

2. Školský obvod Základní školy Slavkov u Brna, Tyršova 977,
tvoří tyto části města Slavkov u Brna: 

ulice Čapkova, Čelakovského, Československé armády, Mánesova, Pur-
kyňova, Slovanská, Sušilova, Tylova, Tyršova, Zlatá Hora. 

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

Dalším zpestřením činností školní družiny,
která proběhla v měsíci březnu byla caniste-
rapie. Je to metoda, při které se využívá lé-
čebného kontaktu se psem. Ten totiž už jen
svou přítomností dokáže vyvolat dobrou ná-
ladu a úsměv na tváři.

Proto jsme si pozvali zkušenou lektorku se
dvěma pejsky, kteří mají výcvik a jsou zvyklí
na přítomnost větší skupiny lidí. Hned na za-
čátku nám předvedla několik komediantských

kousků a odlehčila atmosféru. Následně vhod-
nými metodami a také názornými ukázkami
seznámila děti s tím, jak tito pejsci dokáží po-
máhat postiženým lidem.

A protože jsme požádali i o výukový pro-
gram, lektorka vysvětlila jak se správně za-
chovat, popřípadě bránit se při útoku
neznámého psa. Vše doplnila obrázky a ukáz-
kami.

V závěru jsme si mohli pejsky pohladit, na-

Pejsci v družině
krmit granulkami a vyzkoušet některé zábavné
terapie. O pozitivních a léčebných účincích
přítomností psa jsme se tedy mohli přesvědčit
na vlastní oči.Všichni jsme proto odcházeli
s dobrou náladou a těšíme se na další setkání.

Tím ale výčet aktivit školní družiny ne-
končí. V únoru jsme dětem přichystali pohád-
kový karneval a začátkem dubna nás čeká
závod na koloběžkách.

vychovatelky ŠD

Preventivní program • Foto: archiv školy
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Sportovní třída
V ZŠ Komenského budeme opět otví-

rat od školního roku 2017/2018 třídu se
sportovním zaměřením.

Cílem zřízení této třídy je poskytnout
dětem, které jsou organizovány ve spor-
tovních klubech působících na území
Slavkova a okolí, dětem se zájmem
o sport a sportovní aktivity odborné pe-
dagogické vedení při hlubším rozvoji po-
hybových dovedností, všeobecné
sportovní přípravě a v neposlední řadě při
tréninkovém procesu ve zvoleném spor-
tovním odvětví. V rámci dané třídy bude
poskytnut prostor pro uplatnění zaměření
na konkrétní sport – florbal, golf, tenis
a cheerleading.

Vzdělávací program zahrnuje přede-
vším všeobecnou sportovní přípravu
a dále výše uvedené sporty: golf, tenis,
cheerleading a florbal. Doplňujícími
sporty jsou sportovní gymnastika, team-
gym, fotbal, softbal, basketbal, atletika,
házená, v zimních měsících lyžování,
bruslení a v letních měsících plavání
a cyklistika.

Třída bude otevřena pro žáky, kteří
v příštím školním roce budou nastupovat
do 6. ročníku. Talentová zkouška bude
v pondělí 24. dubna v 15.30 h. v hale
naší školy.

Podmínkou pro přijetí do sportovní
třídy je účast na talentových zkouškách,
kde se hodnotí:

• výkony uchazeče, kterých dosáhne
v 5 disciplínách zahrnutých v Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů (běh
na 60 m, dribling s basketbalovým
míčem, hod medicimbalem vzad, leh-sed
po dobu dvou minut, trojskok z místa)

• dovednosti a schopnosti, které ucha-
zeč předvede ve vybraném sportu

• členství v partnerských klubech a re-
prezentace ve sportu v předešlých letech

Na webu školy si můžete stáhnout při-
hlášku a požadavky k talentové zkoušce.

Vladimír Soukop

Ve dnech 18. až 24. února se zúčastnila
velká část žáků sedmého ročníku lyžařského
kurzu, který měl letos několik „nej“. Pro pořá-
dek dodejme, že jsme vyrazili opět do Beskyd,
do lyžařského střediska Rališka na Horní
Bečvě, kde o sníh nebyla naprosto žádná
nouze. Počasí nám letos úplně nepřálo – doko-
nale jsme otestovali nepromokavost oblečení,
jeho vodní sloupec a opalovací krém jsme

mohli s klidem nechat na chatě. Nyní k avizo-
vaným „nej“. Kurzu se účastnilo nejvíce dětí
v novodobé historii školy (45). Kurzu se úča-
stnilo nejvíce dívek (30). Letos jsme poprvé
měli i snowboardové družstvo a mohli jsme
učit jezdit i na jednom prkně. Závěrem dlužno
dodat, že tak jako každý rok, se v pátek ni-
komu domů nechtělo. 

Martin Bauer, vedoucí LVK 

Lyžařský kurz v Horní Bečvě 

Zábava, dárek i dobrý skutek. To vše je plac-
kohraní. 

V čem to spočívá? Na malé papírové ko-
lečko si nakreslíte obrázek nebo napíšete přání
anebo si přinesete fotografii a nalepíte. Pak při-
jde pán se strojem na placky a nabídne, zda ze
svého „díla“ chcete udělat magnetku, zrcátko,
klíčenku nebo placku. Obrázek přiložíte na ko-

vový plíšek do „plackostroje“, zmáčknete
páčku a je to. Dárek je na světě a radost je ve-
liká. Vždyť za chvíli bude Den matek a dáreček
pro maminku přijde vhod. 

A radost uděláme i jiným kamarádům. Deset
procent z vybrané částky jde na podporu on-
kologických dětí – Nadačnímu fondu Šance
onkoláčkům. Hana Stárková

Plackohraní

Lyžaři v Horní Bečvě • Foto: archiv školy

Plackohraní • Foto: archiv školy

Skok do výšky v hale • Foto: archiv školy
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T: +420 725 688 312 / E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

Co Vás na pracovní pozici
očekává:
• účtováním daňových  dokladů
• spolupráce při měsíční účetní

závěrce
• zpracování přiznání k DPH

a kontrolního hlášení
• pozice je vhodná pro absol-

venty

Co by Vám nemělo chybět:
• min. SŠ – ekonomického směru výhodou
• znalost podvojného účetnictví
• znalost účetního  programu SAP výhodou
•  znalost MS Office
• znalost NJ slovem i písmem, znalost AJ výho-

dou
• samostatnost a schopnost rozlišovat priority
• schopnost týmové práce, komunikativnost,

pečlivost

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední svě-
tové dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků hledá do
svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozici

Máte-li zájem o nabízenou pozici, neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu:
Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com nebo na tel. čísle +420 544 425 632, na mo-
bilu +420 739 529 558, ale také na adrese Lohmann & Rauscher, s. r. o., Bučo-
vická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Co Vám nabízíme:
• zázemí prosperující mezinárodní společnosti
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zajímavou a perspektivní práci
• možnost osobního rozvoje v rámci L&R Aca-

demy
• nástup možný ihned nebo dohodou
• 3 dny dovolené navíc, dotované stravování
• firemní akce a benefity

VŠEOBECNÁ ÚČETNÍ

MZDOVÁ ÚČETNÍ
Co Vás na pracovní pozici
 očekává:
• zpracování mzdového účetnictví

včetně výpočtu exekucí, insol-
venčních řízení

• kontrola a evidence fondu
 pracovní doby

• zpracování dovolenek, náhrad
mezd v době pracovní
 neschopnosti

• vedení mzdové agendy zaměst-
nanců – mzdové listy, ELDP,
 daňová prohlášení

• roční zúčtování daně
• komunikace s příslušnými  úřady 
• spolupráce s finančním a perso-

nálním oddělením
• mzdový reporting

Co by Vám nemělo chybět:
• min. SŠ vzdělání
• znalost Zákoníku práce a mzdové agendy
• znalost mzdového programu Nugget výhodou
• znalost MS Office
• samostatnost a schopnost rozlišovat priority
• schopnost týmové práce
• komunikativnost, pečlivost

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
milanmajek@volny.cz
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st      7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
sobota    8–11 h.JIŽ 14 LET S VÁMI

Nabízíme k prodeji prostorný samostatně stojící rodinný dům s pozem-
kem o výměře 2 896 m2, který se nachází v klidné části obce Šaratice.
Dům je napojen na veškeré IS a splňuje podmínky venkovského bydlení.

PRODEJ RD ŠARATICE

Pro více informací volejte Moniku Davidovou tel.: 724 528 615.



DELTA REAL ESTATE s. r. o.

Ing. Dana Hrazdírová
Vaše realitní makléřka

+420 607 063 650
dana.hrazdirova@re-max.cz

CHATU/CHALUPU K REKREACI – V DOBRÉM STAVU

HLEDÁME PRO KLIENTY:

OKNO
NEMOVITOSTÍ

 
737 534 156

2017

HUSQVARNA 
PROFI DEN

Poznejte svět výrobků Husqvarna! 

 Sami si otestujte stroje Husqvarna v akci.

  Seznamte se s nejnovějšími technologiemi a výrobky.

  Nahlédněte do jiné podoby údržby veřejné zeleně, 

která je efektivní a tichá.

  Seznamte se s robotickou sekačkou Automower®.

Více informací na www.husqvarna.cz

Srdečně Vás zveme na předváděcí akci pro profesionály

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.

Úterý 11. 4. 2017 • 10–15 hod.

Jak dál postupovat?
Přijďte!  Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek 

od 16 hodin na našich 
pobočkách!

Volejte! 602 170 916
Pište! oz@provident.cz

Seznam poboček naleznete na provident.jobs.cz

VYDĚLÁVEJTE S ÚSMĚVEMLÁVEJTE S ÚSM
Rozšiřujeme náš tým o šikovné OBCHODNÍ ZÁSTUPCE 

Co vám nabízíme? 
• kariérní růst 
• výplatu provizí týdně 
• práci v místě Vašeho bydliště 
• přidělené klienty 
• hlavní nebo vedlejší či  nnost

BEZKONKURENČNÍ 
PROVIZNÍ SYSTÉM 
V ČR!



Pás izolační
Ursa PUREONE 
tl. 160,120, 100, 80

Po–Pá
8.00–16.30
Sobota

8.00–12.00

Dvůr Rybník 380 (směr CHEMIS), 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 739 614 121, e-mail: stavebninyslavkov@seznam.cz
WWW.STAVEBNINYSLAVKOV.CZ • WWW.LKW.CZ

Pás asfaltový
Charbit V60 S35
10 m/role

Cement
II/B-M (S-LL)
32,5R PL
25 kg

526,–

499,–

62,–

od
Marie Zdražilová – 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
• doplňky stravy FINCLUBU

dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

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

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

ZAJISTÍME VŠE
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
razítko • vizitky • propisovací formuláře •
letáky • katalogy

Pro zaslání nezávazné poptávky nás neváhejte
kontaktovat. Rádi se s Vámi setkáme i osobně.

BM typo, s.r.o.
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661• www.bmtypo.cz
e-mail: info@bmtypo.cz, uzenac@slanecek.cz

Nečekaného úspěchu dosáhla Isa-
bela Hortová v olympijském sportu
moderní gymnastice na významných
mezinárodních závodech v Izraelském
Holonu. Na soutěži, kde nechyběla
prakticky celá evropská špička, vybo-
jovala v individuálních sestavách ze tří
možných medailí dvě stříbrné a jednu
zlatou!

Závod v Holonu patří do nejvyšší
třídy závodů, kde se kromě seniorské
a juniorské kategorie soutěží ve věkové
kategorii  ,,pre-juniors“, které je nyní
Isabela součástí.

Desetiletá Isabela postoupila teprve

1. ledna 2017 do vyšší věkové kategorie
prejuniors a v ní soutěží nyní i s gym-
nastkami o 2 roky staršími. Proto se
v této sezoně očekávalo, že bude spíše
jen sbírat zkušenosti. Tento závod byl
jejím prvním v této kategorii.

Ještě nikdy nesoutěžila na tak vý-
znamných dvoudenních závodech a po-
prvé se střetla se světovou špičkou.
Prokázala však, že nejenže má obrov-
skou píli, ale že je závodnický typ,
který v té nejdůležitější chvíli předvede
dosud nejlepší výkon.

Na tak významných závodech bývá
zvykem (obdobně jako i v krasobrus-

lení), že po vyhlášení výsledků násle-
duje několik odlehčených exhibičních
vystoupení pro pobavení diváků. I Isa-
bela byla požádána, aby vystoupila na
závěrečné exhibici. Záznam tohoto ex-
hibičního vystoupení můžete i vy
zhlédnout na Youtube pod názvem
„Isabela Hortová – Izrael 2017 – Gala“.  

Znovu musíme poděkovat za pod-
poru, bez které by tyto úspěchy nebyly
možné, škole, rodině a všem trenérkám.

Přejeme Isabele dosažení dalších
úspěchů v tomto krásném olympijském
sportu.

Vedení klubu SKTART MS BRNO

Isabela v Izraeli zlatá!

První tři měsíce v novém roce při-
nesli mnoho zajímavostí. V lednu pro-
běhl nábor do oddílu Krav Maga, kde
po základním kurzu všichni úspěšně
udělali zkoušku na 8kyu. V únoru přijal
naše pozvání Matei Florin, který jako
člověk ze speciální jednotky vedl semi-
nář pro žáky ABU Slavkov a ABU Vy-
škov. Seminář byl zaměřený na použití
nože v sebeobraně, ale nechyběl i com-
bat beze zbraně. V březnu odletělo 15

studentů do Anglie, kde se zúčastnili
semináře Krav Maga v krásném Total
Dojo v Milton Keynes pod vedením
Petra Hlaváče. Navštívili budhistický
chrám, kde proběhla pro náš oddíl
i mše a nemohla chybět i cesta po
Londýně. Následující zajímavosti
a semináře: 1. 4. 2017 ve 13 hod. pro-
běhne seminář zaměřený na použití
teleskopického obušku/Vyškov.

NÁBOR do oddílu Krav Maga od
16 let proběhne dne: 3. 4. 2017
v 17.30 hod. /Slavkov/Vyškov, Semi-
nář Krav Maga dne 8. 4. 2017
v Opavě, střelecký seminář pro členy
ABU 15. 4. 2017, další dva semináře
Krav Maga v USA / Florida 29.4 a 6.

Akademie Bojových Umění 2017 

5. 2017 všechny semináře budou pod
vedením Petra Hlaváče. A poslední se-
minář v tomto školním roce a také
 nejnavštěvovanější mezinárodní BO-

OTCAMP 2017, který bude opět ve
Slavkově u Brna. Více informací nale-
znete na www.akademie.asia.

Instruktoři ABU

Členové Akademie • Foto: archiv 

Isabela Hortová • Foto: archiv
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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

Mladí teatendři ze Slavkova u Brna se vydali
na další soutěž, tentokrát do Kroměříže, kde se
konala již po osmnácté Kroměřížská koktej-
lová soutěž, ale teprve druhý ročník kategorie
Junior Teatender. Na letošní ročník opět dora-
zili velmi silní soupeři. Naši žáci se poctivě
připravovali a snažili se zaujmout komisaře
s velmi zajímavými drinky, Tomáš si připravil
drink s názvem Napoleonovo slunce, který se
skládal z mandarinkového čaje, sirupu Lemon,
sirupu Maracuja a šťávy z pomeranče, celý
tento drink byl ozdoben mochyní (physalis),
která drink tmavě oranžové barvy dozdobila
a představovala vycházející slunce nad Slav-
kovem. Na závěr byl drink přestříknut pome-
rančovou kůrou, která mu dodala úžasnou

vůni. Zato Lukáš vsadil na mátový čaj, sirup
Rozmarýn, sirup Kokos a navíc mléko a lístky
máty, celý drink byl dozdoben většími plátky
kokosu a čerstvou mátou. Lukášův drink měl
delší název – Zasněžené mátové překvapení.

Nově byla soutěž obohacena o degustaci.
Žáci znají dopředu osm typů černého čaje
a musí je správě poznat a připravit. V nové části
soutěže v degustaci jsou připraveny právě
z těchto osmi čajů čtyři a soutěžící je musí
určit. Lukáš byl v této kategorii úspěšný a do-
kázal tři ze čtyř čajů poznat. Celkově naši pá-
nové získali krásné páté a šesté místo, ale
důležitější než umístění jsou nová přátelství
a zkušenosti, které využijeme již za tři týdny
na další soutěži v Ostravě. L. Svobodová, ISŠ

Napoleonovo slunce v Kroměříži Co je české, to je hezké
Žáci 1. ročníku oboru hotelnictví na Integro-

vané střední škole ve Slavkově u Brna se ak-
tivně zapojili do zajímavé soutěže na téma: „
Co je české, to je hezké“, vypsanou organizací
SGUN (Spolek germanistů a učitelů němčiny).
Skupina šesti žáků třídy 1A HT natočila čtyř-
minutové video na dané téma s německým ko-
mentářem. Vzniklo tak velmi zajímavé dílko,
v němž žáci uplatnili nejen svou kreativitu při
prezentaci Česka z pohledu mladých lidí, ale
i znalostí z německého jazyka. Zdařilá práce
je nejen pro ně, ale i ostatní žáky motivací pro
další studium. Dana Mihálová, ISŠ 

Barmanská soutěž v Bzenci
Dne 25. 1. 2017 se uskutečnila barmanská me-

zinárodní soutěž Vinný cocktail cup v Bzenci.
Jsem ráda, že jsem dostala tu možnost se jí zúčast-
nit ještě s další žákyní oboru B. Loveckou. Musím
říct, že příprava na soutěž byla celkem náročná
a to hlavně proto, že byl kladen důraz na techniku
práce. Naštěstí nás ale dobře připravila a hodně
podpořila paní učitelka Kocmanová. Díky ní jsme
překonaly samy sebe a můžeme být pyšné i na to,
jak jsme soutěž zvládly.M. Šlancarová, žákyně ISŠ

V rámci výměnného pobytu projektu Vyvá-
žíme jižní Moravu k nám dne 30. 11. 2016 přijeli
žáci a pedagogický dozor z Budapešti a pobývali
u nás do 4. 12. 2016. Pod vedením našich žáků
se učili v hodinách připravovat typická česká
jídla. Nabídli jsme ale mnohem víc. Hned po pří-
jezdu jsme jim ukázali památky našeho města,
obdivovali krásy místního kostela, barokní
zámek, renesanční radnici i Panský dům.

Večer se zúčastnili krásného houslového kon-
certu pod vedením našeho předního českého
houslisty Václava Hudečka. Vydali jsme se také
po stopách bitvy, kde jsme navštívili Mohylu
míru a místní muzeum, zastavili jsme se na Žu-
ráni, zhlédli Santon i Starou poštu. 

Maďarští žáci poznali také město Brno, byli

nadšeni z katedrály svatého Petra a Pavla, ka-
semat na Špilberku, Staré radnice a v nepo-
slední řadě vánočních trhů. Díky napoleonským
slavnostem ve Slavkově u Brna jsme měli mož-
nost večerní prohlídky zámku, dále krásné kos-
týmované prohlídky, která nás všechny ponořila
do roku 1805. Rekonstrukce bitvy proběhla
v sobotu 3. 12. 2016, kterou všichni opravdu
obdivovali. Výměnný pobyt u nás se maďar-
ským žákům velmi líbil a věřím, že naše spolu-
práce bude nadále pokračovat a úspěšně se
rozvíjet. Velké poděkování patří náměstkovi
JMK R. Hanákovi, který projekt podpořil. Díky
této nové spolupráci jsme získali další partner-
skou školu, se kterou bychom chtěli spolupra-
covat i v dalších letech. J. Výletová, ISŠ

Hosté z Maďarska poznávali českou kuchyni

Ples ISŠ Slavkov u Brna
V pátek 17. února se konal již 22. společenský

ples ISŠ Slavkov u Brna a Nadačního fondu Stu-
dent v SC Bonaparte. Ples byl slavnostně zahájen
ukázkou žáků z tanečních a k tanci i poslechu
hrála výborná hudební skupina Hit-maker. O pře-
stávkách probíhal bohatý kulturní program v po-
době módní přehlídky, vystoupení taneční
skupiny a skupiny Glitter Star. Během plesu se
také soutěžilo o značné množství hodnotných cen
a většina účastníků si odnášela domů kromě krás-
ného kulturního zážitku z plesu i nějakou tu cenu.
Všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu
plesu, patří poděkování. Bábek, ISŠ

Best in English ve Slavkově u Brna
Na sklonku minulého roku využili naši žáci

výzvu organizátorů soutěže Angličtinář roku
a zúčastnili se v rekordním počtu této meziná-
rodní jazykové soutěže, která pod novým ná-
zvem Best in English proběhla na 683 školách
v osmadvaceti zemích světa. V přímé konku-
renci s gymnázii obsadila naše škola 24. místo
v rámci Jihomoravského kraje. Kromě osvěd-
čených výkonů žáků vyšších ročníků zaslouží
zvláštní pozornost i výsledky žáků prvních
ročníků, kteří se dokázali přiblížit k magické
hranici 100 bodů, čímž prokázali, že se za dva
roky mohou bez obav vydat na některou z na-
šich zahraničních stáží. V. Hirt, ISŠ

V únoru 207 proběhlo na naší škole antro-
pometrické měření žáků pořádané Fakultou
sportovních studií Masarykovy univerzity
v Brně. Tento celostátní antropometrický vý-
zkum probíhá v pravidelných intervalech od
roku 1951. Podle zjištěných hodnot z výzkumu
v roce 2001 patřila naše mládež mezi nejvyšší
na světě. Cílem projektu bylo zmapovat sou-
časný tělesný stav české mládeže a vysledovat
závislost mezi tělesnou výškou, výskytem nad-
váhy a způsobem stravování dětí. 

Měření se zúčastnili žáci 18+. Průběh měření
probíhal takto:

- vyplnění dotazníku,
- měření tělesné výšky,
- měření složení těla (podíl svalstva, tuků aj.)

bioelektrickou impedancí na přístroji InBody,
- rozbor naměřených dat s odborníkem.
Každý účastník získal informace o svém těle

a stavu své tělesné kondice. Tyto informace by
měly být motivací a zároveň inspirací ke zdra-
vému životnímu stylu. R. Vaňura, ISŠ

Účast v celostátním antropometrickém výzkumu

Testujeme hru online aneb hraní, které vzdělává
Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu Entrepreneurship: A Serious Game, jehož

cílem bylo vyvinout a otestovat ekonomicky zaměřenou hru (Simbiz). Hlavními garanty projektu
jsou mimo jiné holandská společnost Stichting ROC Midden Nederland a Okresní hospodářská
komora Hodonín. Do testování hry byli zapojeni žáci prvního ročníku nástavbového studia. Jejich
cílem bylo prověřit úroveň a hratelnost hry, upozornit na nesrovnatelnosti a případnou nefunkčnost
některých odkazů. Žáci si zároveň vyzkoušeli podnikání ve vybrané oblasti a praktické zhodno-
cení svých teoretických znalostí. Pro zájemce je hra dostupná online přes odkaz game.simbiz.eu/
a po registraci můžete začít hrát. L. Zoulová, ISŠ

Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny z Fa-
kulty sociálních studií na Masarykově univerzitě
nás pozval k účasti na výzkumu, který je součástí
projektu „CATCH-EyoU – Utváření aktivního
občanství evropskou mládeží: Politiky, praxe,
výzvy a řešení“. Do projektu jsme se rádi zapo-
jili. Učitelé vedli rozhovor s výzkumníkem na té-
mata, která se týkala mládeže a jejich postojů,

společnosti, osobní angažovanosti a různých spo-
lečenských témat současnosti. Rozhovory byly
zaznamenány a budou zpracovány pro účely ana-
lýzy. V další části projektu se pracovníci Institutu
setkají s žáky a budou s nimi hovořit na podobná
témata. V závěru projektu nás budou výzkumníci
informovat o výsledcích a budeme s nimi i na-
dále spolupracovat. I. Boková, ISŠ

CATCH-EyoU

Návštěva Dětského domova LILA
Děti z Dětského domova LILA v Otnicích

jsme navštívili letos poprvé. Bylo to milé se-
tkání, děti nás přivítali s úsměvem a radostí.
Hráli jsme si s dětmi s míči a kreslili obrázky.
Popovídali jsme si se sestřičkou, která o děti pe-
čuje. Práce to není jednoduchá a nikterak lehká,
přesto ji dělá s láskou a velkou péčí. S dětmi
jsme si pohráli a museli jsme se rozloučit a slí-
bit, že zase přijedeme. Už se těšíme na další náv-
štěvu. Bartošicová, Horáková, Kabelová,

žákyně ISŠ Slavkov u Brna
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V sobotu 11. února proběhla výroční člen-
ská schůze hasičského sboru ve Slavkově
u Brna. Každoročnímu bilancování byli pří-
tomni jako hosté prezident MHJ pan Zdeněk
Milan, delegátka OV MHJ Mgr. Lenka Štěpán-
ková, ředitel HZS Jmk ÚO Vyškov plk.
Ing. Václav Kovář, velitel stanice HZS ve Slav-
kově npor. Ing. Kamil Jaborník, místostarosta
města Mgr. Petr Kostík a delegace okolních ha-
sičských sborů.

Asi nejtěžším úkolem loňského roku byla
nová registrace sboru jako spolku u Krajského
soudu v Brně. Spolek, který by toto do konce
roku nestihl, by automaticky zanikl. I díky ne-
malému úsilí prezidenta MHJ Zdeňka Milana
jsme tento termín stihli a sbor byl začátkem
prosince zaregistrován.

A co se loni u hasičů dělo? Daří se nám
práce s mládeží, takže snad nemusíme mít
strach o své nástupce. Děti se loni mimo jiné
zúčastnily několika soutěží a jejich výsledky

napovídají, že je hasičina baví a jsou ochotny
pro ni něco obětovat. Postup do krajského kola
soutěže v požárním sportu byl výrazný úspěch.
Také se zapojily spolu s dospělými do dubnové
akce „Ukliďme Česko“.

Družstvo žen kromě výcviku na požární
sport pracuje s ostatními ve prospěch sboru, ať
je to údržba prostor zbrojnice, Ukliďme Česko,
příprava soutěží, příprava zábavního hudeb-
ního večera atd.

Družstvo mužů, kteří jsou beze zbytku
všichni členy jednotky SDH jmenované měs-
tem, pracují navíc na technice a její údržbě, ab-
solvují výcvik včetně protiplynového
polygonu v ŠVZ HZS Brno a samozřejmě vy-
jíždějí k zásahům.

A jak to bylo se zásahy v loňském roce?
Jednotka vyjela celkem k 26 zásahům.

Z toho bylo 15 požárů, 9 technických pomocí
a 2 plané poplachy. Ve srovnání s rokem 2015
došlo ke zvýšení počtu výjezdů téměř na dvoj-

Hasiči hodnotili uplynulý rok
násobek. Zvýšení bylo jak u požárů, tak u tech-
nických pomocí, zejména díky událostem po
přívalových deštích v květnu ve Slavkově
a v Hodějicích, kdy jen ve dnech 27. – 29.
května zasahovala jednotka u šesti událostí.

Během jednání nastal slavnostní okamžik,
když byl bývalému dlouholetému starostovi
sboru, panu Vratislavu Malému, udělen Řád
Prezídia MHJ I. stupně in memoriam. Z rukou
prezidenta MHJ Zdeňka Milana jej převzala
vdova po „Vraťovi“.

Na naše již nežijící členy myslíme stále. Již
pravidelně každý rok na Silvestra navštěvu-
jeme místa jejich posledního odpočinku se
vzpomínkou a světýlkem, i na přípitek na pa-
mátku myslíme.

No a na závěr bych rád poděkoval všem,
kteří hasiče jakýmkoliv způsobem podpoří
a všem popřál v letošním roce pevné zdraví
a úspěch v životě.

Roman Žilka, MHJ HS Slavkov u Brna

Ředitel HZS Jihomoravského kraje plk. Jiří
Pelikán a starosta města Slavkov u Brna Michal
Boudný ocenili v úterý 21. února příkladné
chování našeho příslušníka ze stanice Slavkov
u Brna nstržm. Jana Dvořáčka, který ve svém
služebním volnu přispěl k záchraně života.
Nadstrážmistr Jan Dvořáček se vracel večer 14.
února 2017 na sv. Valentýna z Brna domů do
Slavkova u Brna z romantické večeře se svou
přítelkyní, která v současné době studuje vyšší
odbornou školu zdravotní. Když procházeli
kolem hlavního nádraží v Brně poblíž tramva-
jových nástupišť, uviděli kousek od sebe seni-
ora, který zavrávoral a spadl do tramvajového
kolejiště. Ihned k němu přiběhli a s dalšími ko-
lemjdoucími ho přesunuli mimo kolejiště. Jan
Dvořáček zjistil základní životní funkce. Pán
nedýchal a neměl hmatný tep, proto zahájil re-
suscitaci. Mezitím další přítomní lidé zavolali
na tísňovou linku záchranné služby.

Jan Dvořáček nadále pokračoval v resusci-
taci. Chvíli před příjezdem posádky ZZS JmK
jej vystřídala kolemjdoucí paní. Po příjezdu
posádky záchranné služby pak pomohl s nalo-
žením pacienta na nosítka a pokračoval v cestě
domů, užít si valentýnský večer s přítelkyní.

Jan Dvořáček bezezbytku splnil povinnosti

příslušníka HZS Jihomoravského kraje. Při po-
skytnutí účinné první pomoci mu pomohla
také dovednost získaná na stáži u ZZS JmK
územní oddělení Vyškov. Tímto bychom rádi
poděkovali i Veronice Vítkové a všem, kteří se
podíleli na poskytnutí první pomoci zraně-
nému občanovi a jejichž jména se nám nepo-
dařilo zjistit.

Jaroslav Mikoška, tiskový mluvčí HZS JmK

Ocenění pro slavkovského hasiče Gulach Open Austerlitz
Oznamujeme tímto všem, že jubilejní desátý

ročník kulinářské soutěže ve vaření gulášů Gu-
lach Open Austerlitz se uskuteční v sobotu dne
13. května v areálu městského koupaliště ve
Slavkově u Brna. Přihlášky družstev zasílejte na
adresu: p.zvonek@seznam.cz. Z důvodu ome-
zené kapacity míst pro soutěžící upřednostníme
zájemce dle pořadí data přihlášení. Vařit je do-
voleno pouze v kotlích na uzavřeném ohni.
Vlastní soutěž bude zahájena v 10 hodin. Vý-
sledky porota vyhlásí v 17 hod. Bližší propozice
zašleme přihlášeným družstvům dodatečně.
O dobrou náladu příchozích návštěvníků a sou-

těžících se postará od 11
hodin hudební skupina
Výlet a od 18 hodin
všechny přítomné potěší
kapela SMP+.

Pro děti bude připra-
vena již tradiční atrakce
skákací hrad a bohaté ob-
čerstvení zajistí personál
občerstvení koupaliště.
Celodenní vstupné činí
pro dospělé 40 Kč, dů-
chodci 20 Kč, děti do 15
let mají vstup zdarma.

Petr Zvonek

Archiv Slavkovského zpravodaje najdete na

www.veslavkove.cz

Jednání VČS 2017, starosta sboru Bohumír Hrabovský • Foto: M. Šikuta Naše hasičky • Foto: M. Šikuta

Jan Dvořáček • Foto: archiv HZS

Gulach Open • il. foto
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PROSTORY V PŘÍZEMÍ
Nabízím k pronájmu
PROSTORY V PŘÍZEMÍ

100 m2 ve Slavkově u Brna
u parkoviště u náměstí

se dvorem 60 m2 a vjezdem.
Vhodné k provozování prodejny, skladu, služby, kanceláře…

Tel. 737 867 922

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ RODINNÁ OZNÁMENÍ

Soňa Hrdinková
Zborovská 43
Slavkov u Brna
Tel. 602 964 158

K A D E Ř N I C T V Í

Lenka Juřečková
Palackého náměstí 77
Slavkov u Brna
tel. 604 167 756

PEDIKÚRA
MANIKÚRA

SUCHÁ
I MOKRÁ

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

Uzávěrka pro inzerci
pátek 21. dubna do 16 h.

Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 3. března 2017 by se dožil 100 let pan

JOSEF MÁJEK
dlouholetý fotbalový funkcionář ve Slavkově a velký fanda Slavie Praha

S láskou vzpomínají synové Milan a Radek s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách žijí stále…

Dne 25. března 2017 jsme si připomněli 6 let od úmrtí pana

MUDr. KARLA ŠIMÁČKA

Vzpomínají dcera Dana Strašilová a vnuk Jiří Strašil
s maželkou Lenkou.

Dne 1. dubna 2017 si připomeneme 1. smutné výročí od úmrtí pana

JIŘÍHO STRAŠILA

Vzpomínají manželka Dana a syn Jiří s manželkou Lenkou.

Vzpomínka

Dne 27. února 2017 uplynuly 4 roky, kdy nás navždy opustila 
naše maminka, babička a prababička, paní

LIBUŠE SVATOŇOVÁ

Kdo jste ji znali a měli jste ji rádi, vzpomeňte s námi.
Rodina Svatoňova.

Vzpomínka

Dne 20. března 2017 uplynul rok ode dne, kdy ve věku
nedožitých 98 let zemřela moje maminka, paní

LUBOMÍRA KROPÁČKOVÁ
učitelka

Syn s rodinou.

Vzpomínka

…a zůstaly jen vzpomínky

Dne 17. března 2017 uplynulo 8 let, kdy nás opustil pan

JOSEF UHER

S láskou vzpomíná manželka a syn.

Vzpomínka
Ještě dnes Tě vidím, jak přes ulici jdeš. Ještě dnes za Tebou běžím,

i když dávno vím, že je to jen lež. Ještě dnes Ti stále volám, když Ti chci něco říci.
Nevěřím, že tohle někdy zdolám. Nevěřím, že už to nikdy nebude bolet víc.
V srdci Tě stále nosím. V hlavě Tvůj obraz stále mám. Nikdy nezapomenu!

Dne 21. března 2017 tomu bylo devět let, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV ŠROM

S láskou a úctou vzpomíná manželka Marie a děti s rodinami.

Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.

Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají…
Dne 2. března 2017 uplynulo 11 let, kdy nás navždy opustila

naše milovaná manželka, maminka a babička, paní

BOHUMILA KACHLÍKOVÁ
S láskou vzpomínají a za tichou vzpomínku děkují

manžel, dcera a syn s rodinami.

www.komunitnicentrumkoralky.cz
FB: komunitní centrum Korálky

Dagmar Živníčková, Hedvika Nováková
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Jaroslav Kos (1931) 13. 2.
Miloslava Sigmundová (1935) 17. 2.

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

Vzpomínka

Ve vzpomínkách svých blízkých žijí stále.

Dne 15. dubna 2017 by se dožil 76 let pan

FRANTIŠEK ROTREKL

a dne 30. dubna tomu bude 1 rok, co nás navždy opustila paní

VĚRA ROTREKLOVÁ

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

Vzpomínka

Dne 17. dubna 2017 uplyne 93 let od narození našeho tatínka, pana

JANA KOVAŘÍKA
z Němčan

Zemřel v roce 1998.

V tomto roce 6. března zemřela maminka, paní

MARIE KOVAŘÍKOVÁ
Děkujeme všem, kteří se s ní přišli rozloučit.

Děkujeme i za písemné kondolence.
S láskou a poděkováním vzpomínají děti –

Květoslava, Marie a Jan s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 17. dubna 2017 uplyne první smutný rok, kdy nás opustil pan

ANTONÍN MATYÁŠ
S láskou vzpomínají manželka, synové s rodinami

a vnoučata Gábinka, Dominička a Laurinka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Zmizel Tvůj úsměv, zmlkl Tvůj hlas, jen vzpomínky na Tebe zůstaly v nás.

Tvé dobré srdce přestalo bít, smutno je dědečku bez Tebe žít.

Dne 1. dubna 2017 uplynuly 2 roky, kdy nás opustil pan

VILÉM HOLÁSEK
S láskou vzpomínají manželka, dcera, syn s rodinou, vnoučata

a pravnoučata a všichni, kteří ho měli rádi.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 31. března uplynulo 5 let, co nás navždy opustil tatínek, pan

ZDENĚK CVILINK
a 14. června to bude 9 let od úmrtí maminky, paní

JULIE CVILINKOVÉ
Kdo jste je znali vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Dcera Jarmila a syn Zdeněk s rodinami.

Vzpomínka
Dobrý člověk žije dál v srdcích těch, jež tolik miloval.

Dne 15. dubna 2017 by se dožil, krásného životního jubilea 70 let
náš milovaný manžel, otec, bratr a strýc, pan

Ing. RUDOLF BAYER
Taktéž si letos v listopadu bohužel připomínáme 30. výročí

jeho náhlého odchodu.
Vzpomeňte společně s námi.

INZERCE

KOUPÍM jakoukoliv Jawu/ČZ v předreno-
vačním stavu. Tel.: 774 599 161.

MONTÁŽ sádrokartonů – 732 236 410.

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

PRODÁM starší bicí soupravu AMATI.
Vhodná pro začátečníky. Cena dohodou.
Tel.: 604 403 716.

PRODÁM knihy ve výborném stavu, kus
za 90 Kč. G. Flynnová – Ostré před-
měty, G. Masterton – Bílé kosti, W. Ritter
– Jackaby, M. Pastor – Zlá žena, T. Thi-
emeyer – Koróna, P. Ryan – Jak jsem vy-
hrál válku a další. Brněnská 642, Slavkov
(redakce Slavkovského zpravodaje).

PRONAJMU prostory v 1. p. na Palackého
nám. 77 – bývalé kadeřnictví. Nájemné dle
dohody. Tel. 603 263 398.

HLEDÁM pracovníka úklidu na příležitostnou
výpomoc. Jedná se o práci v odpoledních
a večerních hodinách ve Slavkově u Brna.
V případě zájmu volejte 737 616 963 nebo
pište na email: pizazbynek@seznam.cz.

HLEDÁM chatu nebo chalupu k rekreaci do
30 km od Brna. Tel. 792 284 071.

HLEDÁM bydlení ve Slavkově a v okolí –
menší RD se zahrádkou nebo byt 2-3+1
s balkonem. Tel.: 607 496 359.

PRODÁM 10měsíční králíky – samičky –
kříženky činčila velká – Francouzské
stříbro. Tel.: 737 186 966.

Hudbou proti stárnutí
Restaurace Bonaparte zve seniory na první

nedělní Odpolední čaj o páté, který se koná
v neděli 9. dubna od 17 hodin. Těšíme se na vás.

Slet čarodějnic
Slet čarodějnic se uskuteční na hřišti u sídla

technických služeb v neděli 30. dubna od 16
hodin. Sdružení čarodějnic



Fotbalové jaro – rozpis utkání
Slavkovským fotbalistům začíná tuto sobotu

jarní část sezony 2016/2017. V zápase o první
jarní mistrovské body je čeká velmi silný sou-
peř – FK Pačlavice, který po podzimní části
soutěže zaujímá 2. místo tabulky 1.B třídy sku-
piny A. Toto „domácí“ utkání musí, vzhledem
ke stále ještě probíhajícím pracem na rekon-
strukci slavkovského stadionu, naši fotbalisté
odehrát ve Vyškově na hřišti s umělou trávou.
Utkání začíná v 15 h. I druhé „domácí“ utkání,
proti týmu FK Černá Hora odehrají fotbalisté
SK Slavkov ve Vyškově. Další jarní domácí
zápasy už by měli probíhat na našem stadionu. 

Rozpis utkání jaro 2017 – A mužstvo
SK Slavkov

SO 25. 3. 15.00 Pačlavice (D) UT Vyškov
SO  1. 4. 15.00 Č. Hora (D) UT Vyškov
NE  9. 4. 15.30 Vilémovice (V)
SO 15. 4. 16.00 Rájec (D)
SO 22. 4. 16.00 Start Brno (V)
SO 29. 4. 16.30 Babice (D)
SO  6. 5. 16.30 Podolí (V)
SO 13. 5. 16.30 Slovan Brno (D)
SO 20. 5. 16.30 Soběšice (V)
SO 27. 5. 16.30 Lipovec (D)
SO  3. 6. 16.30 Jedovnice (D)
SO 10. 6. 16.30 Rudice (D)
NE 18. 6. 16.30 Čebín (V)
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Blahopřání

Dne 29. března 2017 oslavil 91. narozeniny
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan

ANTONÍN SVATOŇ

Mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví
přeje celá rodina Svatoňova.

Blahopřání

Dne 6. března 2017 oslavila 90. narozeniny
naše milovaná maminka, babička, prababička

a teta, paní 

LUDMILA JUREČKOVÁ

Mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví
přeje celá rodina.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Jedno přísloví praví, co Čech, to muzikant.
Abychom tomu dostáli, věnovali jsme se
v únoru muzicírování. Seznámili jsme se s růz-
nými druhy hudebních nástrojůa mnohé z nich
jsme měli možnost vyzkoušet. Sluchem jsme
pak rozeznávali nejen jednotlivé nástroje, ale
i písničky, které paní učitelka hrála. Hru na hu-
dební nástrojejsme také ztvárnili pantomimou.
Koncem února nás navštívilo divadlo Barborka
se dvěma příběhy. O Jonášovi a o zvířátkách ži-
jících v lese. Jonáš byl klouček s chatrným
zdravím. Díky velrybě, která náhodou přišla
k nim domů, se začal postupně otužovat a jeho
zdraví postupně nabývalo na síle, takže se pak
mohl stát vytouženým policistou. V druhém
příběhu jsme se seznámili se zvířátky žijícími
v lese a dověděli jsme se, že není správné vy-
hazovat do lesa odpadky. To jsme ale dávno vě-
děli, takže skřítek Pořádníček, který nás do lesa
zavedl, byl příjemně potěšen. Doba před pope-

leční středou, kterou začíná postní období, se
nazývá masopust, někde také ostatky nebo fa-
šaňk. Masopust je spjatý s dávnými lidovými
zvyky, k nimž přibývají nové. Aby tyto zvyky,
které nám zprostředkovávají život našich
předků, neupadly v zapomnění, seznámili jsme
se s masopustním průvodem, maskami, tradič-
ním pečivem, pořekadly a vším, co k tomuto
období patří. Nakonec jsme uspořádali karne-
val, který se všem líbil. Na popeleční středu
nám otec Milan udělil tzv. popelec (to je kříž
napsaný popelem na čelo). Popel nám má při-
pomenout, že jsme zde jen na krátký čas a proto
postní dobu věnujeme zamyšlení nad tím, kam
svůj život směřujeme. Že postní doba není
smutným obdobím, napovídá přicházející jaro.
Sluneční paprsky, které pronikají oknem do
tříd, nás lákají ven a my s radostí čekáme, co
nám přinesou.

Za KMŠ Karolínka Helena Lungová

Muzicírování v Karolínce

Zápis dětí
do KMŠ Karolínka

Milí rodiče, ve školním roce 2017/2018 na-
bízíme volná místa v Křesťanské mateřské
škole Karolínka ve Slavkově u Brna. Na webu
školy www.kmskarolinka.cz najdete v dubnu
předběžný elektronický zápis, oficiální zápis
se uskuteční v úterý 2. 5. 2017 od 10 do 12
a od 14 do 16 hodin. Prosíme, přijďte se svým
dítětem. „Žádost o přijetí dítěte k předškol-
nímu vzdělávání“ si můžete vyzvednout
v KMŠ od úterý 18. 4. nebo stáhnout na we-
bových stránkách v sekci Pro rodiče – formu-
láře. S vyplněnou žádostí potvrzenou od
lékaře a s vyplněným dotazníkem, který je
přílohou žádosti, přineste k zápisu: Rodný list
dítěte, OP zákonného zástupce, cizinci po-
volení k pobytu, děti se speciálně vzděláva-
cími potřebami vyjádření z poradenského
zařízení (SPC, PPP) a přezůvky. 

Naše mateřská škola je otevřena dětem
věřících i nevěřících rodičů. Předpokladem
přijetí je souhlas rodičů s křesťanskou vý-
chovou dítěte. Rozhodnutí o přijetí bude
oznámeno zveřejněním seznamu přijatých
i nepřijatých dětí na vstupních dveřích školy
i na webových stránkách nejpozději dne 1. 6.
2017. V seznamu nemohou být jména, děti
budou uvedeny pod registračními čísly, které
budou Vaší žádosti přiděleny při zápise. 

S. Josefa Hana Jarošová, ředitelka KMŠ Karolínka

Blahopřání

Dne 29. března 2017 oslavila 60. narozeniny
paní 

EVA MALEČKOVÁ

Mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti
a hodně pěkných chvilek na zahrádce

přeje celá rodina.

Fotbalisté • Foto: archiv

Masopust ve školce • Foto: archiv školy
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Slavkovský ochranářský spolek ve spolu-
práci s firmou Vivo Connection chce letos
okroužkovat čapí mláďata na slavkovském
hnízdišti na komíně v průmyslovém areálu
Agrozetu na jihu města. Čápi jsou zde už od
roku 1998. Tehdy při stavbě hnízda spadl jeden
z rodičů do komína (cca 15 m) a propadl se až
dolů do kotle! Odsud byl vysvobozen a nezra-
něný, ale jen řádně ušmudlaný odlétl.

Na komín byla dána paleta a na ní čápi vzá-
pětí postavili hnízdo. Od té doby na komíně
čápi hnízdí. S přetržkou roků 2002 a 2007–
2013. V roce 1998 byli malí malí čápi okrouž-
kováni. V roce 2015 jsme se ke kroužkování
vrátili a okroužkovali 3 mláďata. Již nyní vy-
hlížíme „naše“ čápy, jestli se vrátí z dlouhé
cesty za teplem. Vloni přilétl čapí pár do Slav-
kova již 4. dubna.

Mnozí z nás pamatují na smutný konec jejich
tří mláďat během červnového krupobití. Pokud
přiletí, doufejme, že hnízdění proběhne bez
komplikací. Máme pro ně připravené kroužky
a dohodnutou vysokozdvižnou plošinu, z které
mláďata v pytlících spustíme dolů. Tam je zku-
šený ornitolog a majitel kroužkovací licence
pan Bartl okroužkuje. Čápata vyfotíme a zase
dopravíme zpět do hnízda. O kroužkování čápů

je ve Slavkově velký zájem, hlavně u dětí a už
se těší, že je budou moci pomocí dalekohledů
pozorovat. Bude zajímavé, jestli se narok ně-
který z mladých čápů vrátí, nebo jestli nepřijde
zpráva, třeba z Afriky, že zde byl slavkovský
čáp zimovat … Proto se kroužkování provádí,
abychom se o životě ptáků dověděli co nejvíce.
Když budeme znát jejich tahové cesty a jejich
způsob života, můžeme je lépe a včas chránit.

Česká společnost ornitologická pro vás
a vaše děti připravila projekt Jaro ožívá – sle-
dování příletu stěhovavých druhů ptáků v rámci
celoevropské kampaně Spring Alive. Navštivte
www.springalive.net a vložte zde svá první po-
zorování čápa bílého, vlaštovky obecné, rorýse
obecného, kukačky obecné a vlhy pestré! Pro-
jekt je určen především pro děti školního věku,
jejich rodiny a dětské kolektivy (školy,
kroužky, oddíly). Zúčastnit se však může
každý, kdo chce pomocí svých pozorování

Čekání na čápy 

Už podruhé jsme se sešli na konci Slavkov-
ské plesové sezony ve SC Bonaparte při Slav-
kovském Maškaráku 2017 a to ještě ve větším
počtu než v loňském roce. Večer probíhal ve
velmi energickém tempu, které se během ve-
čera stupňovalo a následně vyvrcholilo vyhlá-
šením nejlepších masek. 

Na tomto místě bych velmi rád poděkoval
především všem sponzorům naší karnevalové
tomboly a sponzorům soutěží. Dále velké díky

patří Aleně Slezákové, Ireně Rozsypalové
a Honzovi Jurákovi, kteří tvořili karnevalovou
odbornou porotu a měli velmi těžký úkol vy-
brat ty nejlepší masky jak v kategoriích jednot-
livců, párů, tak v neposlední řadě týmů.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat ce-
lému týmu organizátorů, pomocníků a přede-
vším velké díky patří mému bratrovi, který celý
večer držel jako moderátor na velmi vysoké
úrovni. Děkuji ti Honzo!

Slavkovský maškarák 2017 
Vítězové maškaráku
Jednotlivci – Střihoruký Edward Páry, Klo-

boučník a Alenka. Týmy – Addamsova rodina.
Více informací včetně zpětné vazby od účastníků
najdete na /www.maskarak.jdem.cz. Fotogalerii
najdete na hadicaproduction.rajce.idnes.cz/. Už
nyní se na Vás těšíme u dalších akcí Hadica Pro-
duction, nejpozději však u Slavkovského maška-
ráku 2018, který proběhne v sobotu 3. 3. 2018.

Dominik Michálek, Hadica Production

Nová zubní ordinace
MDDr. Eva Kašparová oznamuje, že od

1. března 2017 začíná provozovat zubní ordi-
naci, kterou převzala od MUDr. Svatavy Ko-
jetínské. Ordinace se nachází ve 2. patře nové
budovy polikliniky na ul. Tyršova č.p. 324.

Nové telefonní číslo pro objednávání je
515 531 306.

Ordinační doba: Po: 8.00–17.00
Út–Čt: 7.30–15.30
Pá: 7.30–12.00

Slavkovský pivovar získal tři ocenění z le-
tošního Mezinárodního pivního festivalu v Če-
ských Budějovicích. Zlatou pivní pečeť za
nejlepší světlé výčepní pivo v kategorii mini-
pivovary přebral sládek pivovaru Karel Va-
vrečka. Slavkovská desítka tohle ocenění
získala již podruhé. ,,Od počátku pivovaru se
snažíme vrátit světlému výčepnímu pivu jeho
důstojnost a nejen proto je tohle pivo nejpo -
ptávanějším a nejprodávanějším produktem
našeho portfolia, prozradil Zdeněk Vlček ze
Slavkovského pivovaru. Dále do Slavkova pu-
tuje třetí pozice v kategorii ležák s pivem Tita-
nic Beer Time a stejnou pozici získal již
podruhé i zimní speciál Slavkovský Russian
Imperial Stout. jh

Tři ocenění pro Slavkovský pivovar

zmapovat i oslavit „přílet jara“ do Evropy.
Zúčastnit se je jednoduché – stačí si zazname-
nat svá první pozorování čápa bílého, vlaštovky
obecné, rorýse obecného, kukačky obecné,
vlhy pestré a vložit je na www.springalive.net.

Svá pozorování nám můžete poslat i v papí-
rové podobě na dotaznících, které jsou k dispo-
zici na webu www.springalive.net či si o ně
můžete napsat nebo zavolat do sekretariátu
České společnosti ornitologické.

Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek

Addamsova rodina • Foto: T. Michna Střihoruký Edward • Foto: T. Michna

Čáp bílý • Foto: P. Navrátil

Ocenění pro Slavkovský pivovar • Foto: archiv



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ26 3/2017

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro děti, čtvr-
tek v 7.00, pátek v 18.00 pro mládež, sobota v 7.30 h.

Křížové cesty v postě v neděli v 17,15 a v pátek
v 17.30.

6. 4. Mše sv. v penzionu, čtvrtek v 8.00.
7. 4. Návštěvy nemocných.
8. 4. Ukliďme svět, ukliďme Česko: zapojení farnosti do

úklidu Slavkova.
8. 4. Diecézní setkání mládeže s biskupem v Brně.
9. 4. Modlitba farnosti za kněžský seminář
9. 4. Křížová cesta na Urbánek, Květná neděle v 15.00.
VELIKONOCE:
Svátost smíření kostel Slavkov:
10. 4. Pondělí 17.00–19.00
11. 4. Úterý 17.00–19.00 (děti 16.00–17.00)
13. 4. Zelený čtvrtek, 18.00 mše sv., adorace v Getsema-

nech do 22.00
14. 4. Velký pátek, adorace 7.30–23.00, velkopáteční ob-

řady 15.00, křížová cesta městem 20.00.
15. 4. Bílá sobota, adorace 7.30–16.00, vigilie Vzkříšení

Páně a obnova křtu 20.30.
16. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, mše Slavkov 9.30

a 18.00 s žehnáním pokrmů.
17. 4. Velikonoční pondělí, Slavkov mše sv. v 7.30.
22. 4. První svátost smíření (pro všechny děti), katecheze,

kostel Slavkov 17.00.
22. 4. Večer chval, klášterní kaple 19.00.
24. 4. Přednáška „Rodové kořeny aneb Tajemství ma-

trik“ – Ing. Z. Mlčoch, fara 18.00.
28.–30. 4. Obnova pro biřmovance a mládež „Heuréka“

v Českém Těšíně.
30. 4. Divadelní kavárna, farní sál 16.00.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek (kolem 18.45), nebo si
setkání domluvte na tel. 604 280 160 nebo 544 221 587,
slavkov@dieceze.cz, www.farnostslavkov.cz.

V sobotu 18. března 2017 zemřel ve věku 84
let kardinál Miloslav Vlk. Naši farnost navští-
vil dvakrát, 4. prosince 2005 při 200. výročí
bitvy u Slavkova a 3. října 2015 při Slavkovské
iniciativě smíření. Zádušní mše svatá za otce
kardinála Miloslava byla sloužena ve Slavkově
o slavnosti sv. Josefa, v pondělí 20. března v 18
hodin.

První návštěva otce kardinála Miloslava
Vlka ve Slavkově byla při 200. výročí bitvy
u Slavkova 3. a 4. prosince 2005. Na setkání
„Slavkovská výzva“ k 200. výročí bitvy
u Slavkova řekl pan kardinál Vlk 3. prosince
2005 na slavkovském zámku tato slova:

„Pan předseda nám zmínil
duchovní bázi pro naše jed-
nání, poněvadž všechny naše
smlouvy, dohody, mír, dialog
a jednota, potřebují duchovní
bázi. Duchovní bázi, bez které
nebude ani míru, ani smíru,
ani jednoty, ani dialogu. A to
prohlašuji zcela kategoricky,
protože máme v podstatě
všichni zkušenost z minulého
století, buď přímo anebo ne-
přímo. V tomto století se vyvi-
nuly ideologie nenávisti – toto slovo tady ještě
nepadlo – ideologie nenávisti rasové nebo
třídní, nebo jakékoliv jiné, a každá ideologie
je zdrojem války a plodí válku. Nenávist plodí
válku. Východisko války, každé války a válek
je nenávist. A můžeme mluvit o smíru nebo
můžeme o něj usilovat, ale jestliže nebude od-
straněna nenávist, tak jsme na povrchu. A je
zapotřebí, a o to můžeme usilovat všichni, aby
v srdcích člověka, lidí, byl mír, pokoj, ochota

odpustit, a toto bych podtrhl, jestliže si neod-
pustíme, nebudeme usilovat o odpuštění, tak
se těžko vede dialog. Jestliže bude každý své
pozice hájit proti tomu druhému, může se to
nazývat dialog, ale nedosáhneme cíle, stejně
tak smír a mír ani jednota nebude, jestliže tady
nebude toto: opravdové odpuštění vzájemné,
brát toho druhého tak, jak je, snažit se jeho po-
chopit, podívat se na problémy nejen ze svého
hlediska a ze své strany, ale také z hlediska
druhého. Toto je moje osobní cítění, zkušenost,
postoj a i dojem, který si odnáším z připo-
mínky slavkovské bitvy tří císařů. Děkuji.“

Druhý den, 4. prosince 2005, na 2. neděli
adventní a shodou událostí po
dokončení výmalby kostela,
sloužil Miloslav kardinál Vlk,
arcibiskup pražský, Mons.
Diego Causero, apoštolský
nuncius a Mons. Vojtěch
Cikrle, biskup brněnský, mši
svatou za padlé v bitvě u Slav-
kova a za mír ve světě. Pří-
tomni byli všichni farníci
i z okolních obcí.

Pana kardinála uvítal děkan
Milan Vavro: „Milý otče kar-

dinále, před 14 dny jsme dokončili výmalbu
našeho kostela a ani nás nenapadlo, že dnes
zde budete s námi nejen vy, ale i otec nuncius
a otec biskup Vojtěch. Vítáme vás, kardinála,
který nás skrze volbu svatého otce spojuje
s celou církví. Děkujeme, že jste přijal toto po-
zvání, abychom zde dnes vytvořili shromáž-
dění, které je hodně jiné, než to shromáždění,
které se událo před 200 lety na slavkovském
poli. Chceme se zde modlit za ty, kteří padli
a také za mír ve světě. Buďte srdečně vítán.“

Otec kardinál zahájil mši slovy: „Milí spolu-
bratři, bratři a sestry, já se připojuji k tomuto
přivítání a všechny vás srdečně zdravím, při
dnešní 2. neděli adventní v tomto čase advent-
ním, ale zároveň v tom kontextu těch událostí

Přednáška v Husově sboru
Zveme vás na přednášku s fotodokumentací,

která se koná dne 24. dubna v 18 hodin v Hu-
sově sboru v Jiráskově ulici 959 ve Slavkově
u Brna. Hlavní téma je historie kanadských
dřevorubců v oblasti Ontario v Kanadě, ale
i obrázky Niagarských vodopádů a města To-
ronta. O svých cestách nám bude vyprávět pan
R. Suchomel. Srdečně zve

Náboženská obec CČSH ve Slavkově u Brna

tady ve Slavkově a v celé krajině. Chceme také
vzpomenout při této mši svaté na všechny padlé
před 200 lety na slavkovském bojišti. Je mi
velmi milé, že jsou tady také představitelé obcí,
kraje a reprezentanti veřejného života, protože
vzpomínka na tuto bitvu je záležitost nejen cír-
kve, ale celé společnosti a celého kraje. Je mi
velmi milé, že jste tady z různých farností a dě-
kanátu a pro biskupa ze sekularizovaných Čech
je to vždycky velmi milé, když přijdu na Mo-
ravu a vidím tady plný kostel, tolik ministrantů,
a tak když jsem sem vstupoval, tak jsem si říkal,
jestlipak budeš schopen těm Moravanům říci
nějaké slovo, ty ze sekularizovaných Čech,
který vidíš společnost a církev z jiného úhlu.
Budeme se snažit, abychom pochopili nejen ty
texty adventní, ale i celý ten kontext dnešního
slavení.“ P. Milan Vavro

Velikonoční bohoslužby
Srdečně vás zveme na velikonoční bohoslužby, které se

v Náboženské obci Církve československé husitské ve
Slavkově u Brna a jejich střediscích uskuteční v těchto
termínech:

V úterý 11. 4. v 16.00 hod. bohoslužba smíření v Hu-
sově sboru v Kobeřicích.

Ve čtvrtek 13. 4. v 10.00 hod. bohoslužba v Penzionu
v Polní ulici ve Slavkově.

V sobotu 15. 4. v 17.00 hod. bohoslužba v evangelic-
kém kostele v Újezdě u Brna.

V neděli hod16. 4. v 8.30. bohoslužba v Husově sboru
ve Slavkově u Brna.

V neděli 16. 4. v 10.30. bohoslužba v Husově sboru
v Kobeřicích u Brna.

V neděli 16. 4. ve 12.00. bohoslužba v Nemochovicích.
Za NO CČSH I. Hušková, farářka

Vzpomínka Miloslava kardinála Vlka ve Slavkově
Návštěva Slavkova v r. 2005 • Foto: 2x archiv ř.-k. farnosti

Miloslav kardinál Vlk • Foto: J. Sláma
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DIA okénkoZahrádkářské okénko
Rady do zahrady – duben

Pranostika: Když jest plný měsíc a není ob-
laky zastřený, tedy vždy stahuje stromový květ,
takže se zadusí.

Ještě si pamatujeme loňský rok, kdy jarní
mrazíky zničily veškerou úrodu, to bylo až
koncem dubna. V letošním roce bude úplněk
již 11. dubna a věřme, že stromy ještě nepo-
kvetou, mrazy je minou a dočkáme se bohaté
úrody.

Řez jádrovin bychom měli mít hotový do
konce března. Všechny druhy peckovin řežeme
nejlépe od období rašení až do doby květu. Pro
broskvoně je nejvhodnější doba až ve květu,
kdy jsou stromy plné mízy, rány lépe zarůstají
a nedochází k výskytu klejotoku. Teplý průběh
počasí urychluje hojení ran a zároveň snižuje
rozvoj klejotokové rakoviny peckovin.

Vysazujeme nové stromky a keře na předem
připravené místo. S výsadbou neotálíme. Před
výsadbou provedeme srovnávací řez korunky

Podle našeho programu jsme uskutečnili
28. února dvě přednášky, a to primáře MUDr.
Aleše Hrubého o všech zdravotnických služ-
bách v zrekonstruovaném zařízení B. Braun
Avitum Austerlitz s. r. o., které opět slouží ob-
čanům našeho města a okolí. Stejně zajímavé
bylo vystoupení Mgr. Artura Kula ze Studia
zdravého obouvání v Brně, který hovořil o vý-
běru správné obuvi a ponožek, ale také všem
zájemcům vyšetřil nohy na plantogramu a po-
radil jak si zaopatřit vložky do bot na míru,
aby nás nebolely nohy a třeba i záda. Další za-
jímavá přednáška bude v úterý 28. března od
14 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu, kde vystoupí Mgr. Leona Hrabovská
o poskytování sociálních dávek vyplácených
Úřadem práce. První z našich zájezdů do
Thermalparku v Dunajské Stredě uskutečníme
hned po velikonocích v úterý 18. dubna.
Mimo poplatek za autobus a pojištění vybe-
reme vstupné do areálu s 9 termálními bazény
ve výši 5,5 eur, za lehátko 2 eura. 

Po letošní vydatné zimě, po překonaných
chřipkách a nachlazeních pociťujeme depresi
a únavu organismu. Ale delší sluneční svit
nám dodává novou energii, příroda okolo nás
se probouzí, objevují se nové bylinky, kterých
můžeme využít při detoxikaci organismu
a posílení našeho imunitního systému. Mezi
prvními se objevují podběl, sedmikráska, me-
dvědí česnek a výhonky kopřiv a pampelišek.
Můžeme je použít nejen na čaje, ale také jako
součást jarních salátů. Celodenní půst pro di-
abetiky není vhodný, ale snížení množství
stravy a rozdělení do pěti denních dávek ano.
Měli bychom v jídelníčku vynechat uzeniny,
smažená a tučná masa a naopak zařadit luš-
těniny, hrách, čočku, fazole, cizrnu, tvaroh,
sýry, jogurt a ryby. K hlavnímu jídlu přidávat
čerstvou sezonní zeleninu, ředkvičky a zelené
natě pažitky, petrželku, řeřichu, špenát a hláv-
kový salát. Velikonoce jsou jarními svátky,
spojené s pečením sladkých beránků a ma-
zanců, s kraslicemi a vařenými vejci. Slad-
kosti můžete mít jen jako dekoraci, ale
můžete si připravit velikonoční hlavičku, ná-
divku doplněnou o špenát, mladé kopřivy, ze-
lené natě. Tyto svátky jsou také spojené
s větší konzumací vajec, které sice obsahují
nějaký cholesterol, ale také lecitin, který má
dobrý vliv na naši paměť. Dejte přednost sle-
pičím, nebo křepelčím vejcím, před těmi pře-
slazenými čokoládovými. A pokud Vám
zbudou uvařená vajíčka, připravte z nich
aspik se zeleninou, na který potřebujete: va-
řená vejce, uzeninu (párek, jemný salám), ky-
sanou okurku, mrazenou zeleninovou směs
(mrkev, hrášek, fazolky) cibuli, kapii, sůl,
pepř, ocet a želatinu v prášku. Zeleninu
krátce povaříme, scedíme a vývar použijeme
na želatinu. V misce smícháme zeleninu s po-
krájenou uzeninou, kapií, okurkou, cibulkou,
vařenými vejci a zelenými natěmi. Okyselíme
octem, osolíme a opepříme, zalijeme uvaře-
nou želatinou, promícháme a necháme ve
formě ztuhnout. 

Smutek, deprese a špatná nálada snižují naši
obranyschopnost proti nemocem. Proto si vy-
jděte s jarním sluníčkem do přírody, nasbírejte
nějaké bylinky a udělejte si domácí pohodu
s čajem a jarním salátem. 

Krásné pohodové Velikonoce přeje
Marie Miškolczyová

a začištění kořenů zastřižením do zdravé části.
Po výsadbě rostliny důkladně zalijeme; zvláště
v suchém počasí. 

Můžeme se pustit do přeroubování stromů.
Nejlepší ujímavost připravených roubů bývá
při plné míze v době květu stromů. V období
plné mízy roubujeme nejčastěji za kůru.

Na začátku vegetačního období je vhodná
doba na hnojení ovocných dřevin.Preferujeme
organická hnojiva. Půdu pod korunou naru-
šíme a přidáme kvalitní kompost. Z průmyslo-
vých používáme hnojiva speciálně připravená
pro jednotlivé ovocné plodiny. Snažíme se vy-
varovat těch, která obsahují chlor (draselná
sůl), neboť ho ovocné stromy špatně snášejí.
Vhodný je cererit, síran draselný. 

Ošetřujeme stromy proti houbovým choro-
bám jak jsme si mohli přečíst v článkách Rady
do zahrady únor a březen. 

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Pozvánka na zájezd se zahrádkáři
V letošním roce připravujeme zájezd na zahrádkářskou výstavu Floria Kroměříž v sobotu

29. dubna 2017. Současně navštívíme nově upravenou Květnou zahradu. Odjezd autobusu bude
na Boženy Němcové v 8 hodin, příjezd v 17 h. Cena zájezdu pro člena ČZS je 130 Kč, ostatní
150 Kč. Vstupné není zahrnuto v ceně zájezdu. U vstupného na obě akce lze uplatnit slevy pro se-
niory a členy ČZS. Pro další informace sledujte naše webové stránky www.zahradkari.cz/zo/slav-
kovubrna. vl

V měsíci březnu, kdy přichází jaro si lidové
pranostiky s oteplením nebo naopak ochlazením
často protiřečí. Je dobře sledovat ptáky navra-
cející se ze zimoviště a jejich zpěv. Ptáci sledují
a řídí se délkou dne. Druhy, které se jen posu-
nují k jihu a mají koncem léta dostatek potravy,
mohou odlétat později, na rozdíl od druhů, které
zimují na vzdálených zimovištích, vlaštovky, ji-
řičky, rorýsi, odlétají pravidelně. Jejich „vnitřní
hodiny“ se velmi přesně orientují v čase, ptáky
upozorní, že nastala doba jejich odletu. Tím se
stává, že druhy, např. špaček, konipas, rehek,
červenka, střízlík, nejsou starousedlíci, ale
zimní hosté ze severu nebo z východu. Nelze
s jistotou říci, který druh je zimující, stálý
a který je tažný, náš host. Bylo pravidlem, že
malý střízlík nám v předcházejících mírných zi-
mách zazpíval celkem pravidelně již v měsíci
únoru, letošní únor byl většinou mrazivý
a téměř dvě dekády pod sněhem. Ptákům,
i střízlíkům, věrnost svému domovu zřejmě při-
šla draho. Výzkumy i zkušenosti dokazují, že
v chladných únorových nocích může zahynout
až osmdesát procent populace zimujících stříz-
líků. Tato zkušenost platí i pro střízlíkům pří-
buzné dva druhy drobných lesních šoupálků. Při
pravidelném jarním čištění krmných zařízení
v lesích byla nalezena v chráněném koutě dře-

věného obložení krmelce pro zvěř po dlouhé
zimě skupina mrtvých šoupálků. Oba druhy si
dovedou zimování usnadnit tím, že vytvářejí
společnosti nocležníků v chráněných místech,
kde se celá skupina navzájem zahřívá. Střízlíci
však mohou tuto ztrátu brzy nahradit. Sameček
střízlíka je pilný mistr stavitel hnízd. Pro svoji
náročnou samičku postaví i několik pevných
kulovitých hnízd s bočním vchodem. Až si sa-
mička vybere, doplní hnízdo teplou výstelkou
sama. Samička se stará o potomstvo, proto
střízlík sameček další hnízdo často nabídne
druhé, nebo i třetí vdavekchtivé samičce, kterou
přivolá svým hlasitým zpěvem. Jejich přízemní
hnízda jsou dokonale ukryta proti vetřelcům
i proti dešti v podrostu i v zpustlých koutech za-
hrad i parků, často v neproniknutelné houštině.
Mohou sloužit střízlíkům jako úkryt i jako zi-
moviště. Bylo zjištěno i deset zimujících stříz-
líků v ptačí budce v měsíci lednu. 

Nastávající měsíc duben je pro ptačí zpěv
nejrušnější měsíc. V končící zimně se často ozý-
vají i červenky, které obývají podobná prostředí
jako střízlíci. Jejich zpěvná aktivita, flétnovitý
hlas, někdy označován jako tesklivý, končí zpra-
vidla až se setměním. 

Milan Hrabovský 

Kdy zazpívá střízlík

Střízlík zahradní • Foto: archiv MH

Střízlík a mladí ptáci • Foto: archiv MH
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Motoklub Austerlitz informuje
Počasí se už během března vylepšilo natolik,

že téměř všichni příznivci jedné motostopy vy-
razili vyzkoušet své miláčky a svěží vítr prou-
dící okolo přilby. A ti, kteří to nebyli, tak se
připravují. Pro všechny ostatní účastníky silnič-
ního provozu to znamená, že po zimních ná-
strahách se objevují na silnicích „dvoukolí
dravci“ oslavující svobodu a volnost.

Motoklub připravuje na začátek sezony ně-
kolik klubových akcí. První z nich je Beseda
o silničním provozu konaná v pondělí 3. dubna
od 18 hod. U dvou kapříků na fotbalovém
hřišti. Všechny Vás zveme. Další akcí je první
letošní vyjížďka za poznáním krajů našich
i sousedních, kterou jsme připravili na Veliko-

noční neděli. Více nejen o těchto akcích najdete
na klubových webech (www.fechtl.cz a mkaus-
terlitz.cz) či stránkách města Slavkova.

Věříme, že budeme všichni vzájemně k sobě
ohleduplní a volnou a bezpečnou jízdou osla-
vovanou svobodu budeme užívat i v dalších le-
tech. Dvoustopým kolegům děkujeme za
shovívavost k nedočkavosti jednostopých.

Za MK JZ

Ze světa rychlých kol
o víkendu 23.–26. března se jel první závod

Moto GP v Kataru. Tento okruh je unikátní
a proto bych Vám chtěl zveřejnit pár zajíma-
vých informací. Závodní okruh Losail byl na
předměstí hlavního města Doha v Kataru po-
staven za rok a pár dní. Celkový objem investic
byl 58 milionů amerických dolarů a celkem
bylo do výstavby zapojeno téměř 1000 pracov-
níků. První Grand Prix se v Kataru jela 2. října
2004. Vítězem ve třídě MotoGP byl Sete Gi-
bernau na Hondě, za kterým dojel se ztrátou
přes jednu vteřinu Colin Edwards. Třetí Ruben
Xaus měl se svou Ducati ztrátu téměř 24 vte-
řin.

První Grand Prix v Kataru ve třídě 250 ccm vy-
hrál Sebastian Porto z Argentiny, který sedlal

Aprilii. Za ním dojel se ztrátou 1,6 s Dani Pe-
drosa, třetí byl Hiroshi Aoyama se ztrátou 43,3 s.

První závod v Kataru ve třídě 125 ccm vy-
hrál Jorge Lorenzo, který v tu dobu jezdil na
Derbi. Na druhém místě skončil Andrea Dovi-
zioso a třetí byl Alvaro Bautista. Zajímavostí
je, že Jorge s Andreou měli v cíli naprosto
shodný čas a rozdíl je i ve výsledcích napsán
jako 0,000 s. O vítězi rozhodoval fotofiniš
a nejrychlejší kolo závodu, které zajel Jorge
Lorenzo.

V třídě MotoGP se představí Karel Abr-
ham,v třídě Moto3 bude opět Jakub Kornfeil.
A představí se také česká motorka od firmy
FGR. Věřím, že kluci pojedou jak jim to nejlépe
půjde.

Dalším závodem, ale tentokráte z přírodních
okruhů je Jarní cena Brna. O víkendu 21. a 23.
dubna odstartuje na Masarykově okruhu roa-
dracingová sezona Českomoravské asociace
motocyklového sportu. Na dráze se představí
nejen současná česká špička z přírodních i uza-
vřených okruhů, diváky potěší i závody klasiků
nebo čestné kolo motocyklových legend. Po-
prvé uvidíme slečnu Staňku z Křižanovic a vě-
říme, že po dlouhé zimě bude v té nejlepší
formě. J.M.

Sběr železného šrotu
V sobotu 8. dubna budou slavkovští skauti

od osmi hodin ráno sbírat ve Slavkově u Brna
staré železo. 

Žádáme občany, aby šrot shromažďovali na
ulicích nejlépe až ráno kvůli omezení krádeží.

Skauti také nabízí svou pomoc s odnosem
těžkých kusů z vašich dvorů nebo sklepů. Stačí
si to předem dohodnout s vedoucím akce Mi-
lanem Šemorou na tel. čísle 608 830 837 nebo
s kterýmkoliv vedoucím Junáka Slavkov.

Víkendovka v Lulči
Po dlouhé a vydatné zimě jsme se my, vlčata

z Jedničky, vydali první březnový víkend na
výlet do nedaleké Lulče u Vyškova. Tam totiž
má krásnou dřevěnou klubovnu místní skaut-
ský oddíl. Ti také měli v pátek do devatenácti
hodin svou schůzku, a protože jsme autobusem
přijeli o něco dřív, zahráli jsme si venku pár
her na ukrácení dlouhé chvíle. Pak už jsme se
Hyper, Marťan, Doktor, Matěj, Ondra, Vašek,
Martin, Steve a Míla ubytovali a všichni nasá-
vali vůni všudypřítomného dřeva. V krbových
kamnech brzy začal hořet oheň, na stole se ob-
jevil hrnec s čajem na zapíjení svačinek a až
do doby, kdy nastal čas jít do spacáku, se hrály
deskové a karetní hry.

Ráno nás probudilo sluníčko. Po rozcvičce
a snídani jsme vyběhli ven a snažili se vybo-
jovat další etapu hry, kterou jsme zahájili
v září. Měli jsme za úkol zmapovat terén a vy-
tvořit mapu. To se nám naštěstí podařilo a tak
jsme celí uběhaní mohli zasednout k obědu.
Připojili se k nám i Vojta a Hynek, kteří na pár
hodin přijeli ze Slavkova za námi. Oblíbené
špagety se zeleninou (samozřejmě čím víc ke-
čupu, tím líp) do nás padaly, jako bychom
týden nejedli. Po krátké siestě, i když jsme
stejně moc neodpočívali, ale pobíhali po
dvorku před klubovnou, přišel čas na vy-
cházku. Během té jsme měli najít místo, kde
očarovaný trpasličí král drží našeho průvodce
Cervantese. Prodírali jsme se lesem, keři a přes
pole, abychom kostel nad obcí Nemojany našli
snadno. Po chvíli pátrání jsme odhalili skrýš
trpasličího krále a zlomili jeho očarování. Ten
nám pak na oplátku zaručil volný průchod přes
jeho království a samozřejmě vydal z vězení
Cervantese.

Už na zpáteční cestě, kdy jsme si zahráli ob-
líbené nálety a šiškovou bitvu, se začal zvedat
silný vítr. Dřevo na plánovaný večerní táborák
jsme sice nasbírali a přinesli ke klubovně, ale
pro jistotu oheň nerozdělali, abychom nepod-
pálili blízký les. Špekáčky jsme nakonec snědli
jen uvařené, co se dalo dělat. Vítr lomcoval
stromy kolem klubovny celou noc, ale pla-
meny za sklem kamen nás brzy ukolébaly ke
spánku. Ráno jsme pak už jen posnídali, ukli-
dili klubovnu a vydali se na autobus do Slav-
kova přes Rousínov. Milan Šemora

Kdo nesoutěží, nic nevyhraje!
Na naší podzimní výpravě na Cimburk

u Koryčan jsme všichni dostali za úkol napsat
z výpravy zápis. Autor nejlepšího zápisu po
vyhodnocení získá nějakou (tehdy ještě nezná-
mou) cenu. 

Tím šťastným výhercem jsem se stala já,

cenou byla poukázka do Aqualandu Moravia.
Vypravili jsme se tam s rodinou v sobotu 4.
března 2017 a moc jsme si to užili!

Den sesterství
V pátek 24.února 2017 jsme měli druži-

novku zaměřenou na Den sesterství, taktéž
známý jako Den zamyšlení. Janča s Denčou
měly připravený zajímavý projekt na zamyš-
lení o vztahu člověka k přírodě, především ke
stromům. 

Pak jsme dostali parádní vyřezávané skaut-
ské lilie do naší klubovny na zeď. Byla to moc
prima schůzka. Linda

Výprava směr BONGO!
Začátek března se nesl v duchu akční zábavy.

Pampelišky ze 4. oddílu se v sobotu 4. března
v devět hodin ráno sešly v hojném počtu na vla-
kovém nádraží, aby se mohli vyřádit v zábav-
ním parku BONGO.

Holky se po hale rozutekly hned za pokladnou
a během chvilky měly všechny atrakce vyzkou-
šené. Když jste ale v BONGU s kamarády a přá-
teli, dostává zábava, a vůbec každá – byť obyčejná
prolézačka, úplně jiný rozměr. Proto se nikomu
ani po několika hodinách nechtělo domů.

Všichni jsme si výlet užili a s unavenými
úsměvy na tvářích se těšíme na další.

Ondra Horák

Výprava na Cimburk • Foto: archiv junáků

Slavkovští junáci • Foto: archiv junáků
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Autor publikace Stanislav Stejskal se tento-
krát zaměřil na šest událostí-příběhů, které se
váží k životu našeho regionu ve 20. století. Na-
vazuje tak na příběhy, které vyšly před dvěma
lety a zejména objasnění leteckých nehod vo-
jenských strojů v našem okolí se setkalo se zá-
jmem čtenářů a odborníků ze Svazu letců Brno
a vyústilo v umístění pamětní desky na místě
jedné z nehod.

V prvním z příběhů připomíná nepříliš
známé, ale i poměrně krátké působení rodu
Pálffyových, kteří převzali slavkovský velko -
statek se zámkem, spjatý více než čtyři sta let
s rodem Kouniců.

Ve druhém z nich vybral autor z řady návštěv
prezidentů republiky v našem regionu tři, které
jsou spojeny se jmény T. G. Masaryka, E. Be-
neše a A. Novotného.

Ve třetím připomíná zápasnickou rodinu Friš-

tenských a blízký vztah části rodiny ke Slav-
kovu, který přetrvává dodnes.

Ve čtvrtém příběhu se zaměřuje na dlouholeté
úsilí vedení města v době 1. republiky o vybu-
dování kasáren a umístění stálé vojenské po-
sádky, jehož odrazem bylo i přemístění
cyklistického útvaru z Brna.

V páté části připomíná život a práci Karla Še-
bely, vynikajícího jemného mechanika, který
velmi dobré základy získal ve Slavkově, kde se
vyučil elektromechanikem ve firmě JAS Franti-
ška Jirky. S výsledky jeho práce se setkáváme
na výstavách a v muzeích technického zaměření.

Závěrečný šestý příběh je věnován tragické
události v Němčanech v roce 1934, při které
došlo k usmrcení obchodního cestujícího z Brna.

Brožuru bude možné si od 1. dubna 2017 za-
koupit v trafice u Walterů, Palackého nám. 70
ve Slavkově u Brna. (red.)

Vychází Stalo se ve Slavkově, na Slavkovsku II

Hliník se odstěhoval
do Humpolce! 

A tak jsme si v pátek 10. března sbalili
svých pět Hujerových švestiček a vydali se
s naším Lakomcem na 13. ročník festivalu di-
vadelních ochotnických souborů – Honzlův
Humpolec.

A protože nám štěstí přálo a D1 jela jako po
másle, zbyla nám před představením i chvilka
volného času na foto u památného kamene, či
na ochutnávku chlazeného Bernarda.

Posilněni lahodným zlatavým mokem, říz-
kem s bramborovým salátem od pořadatelů
a ozdobeni nepostradatelnými doplňky od na-
šeho milého sponzora jsme nastoupili před di-
váky. Publikum v Humpolci bylo velmi aktivní
a přátelské, reagovalo hned od začátku a smálo
se a tleskalo i ve chvílích, kdy jsme to nečekali.
To na nás divadelníky působí vždy jako dopink.

12. repríza naší povedené taškařice se vyda-
řila znamenitě a byla zároveň generální zkou-
škou na příští sobotu, kdy budeme Lakomce
prezentovat na 25. ročníku soutěžní přehlídky
amatérských divadelních souborů v Kojetíně.
Snad bude pro nás ta „třináctka“ šťastná.

Držte nám palce! pv

Stopadesáté výročí už si zaslouží oslavit.
A slavkovští divadelní ochotníci mají právě ta-
kový svátek před sebou, neboť letos uplyne již
150 let od prvního dokumentovaného předsta-
vení, provedeného ochotníky ve Slavkově.

První záznam o amatérské inscenaci ve
Slavkově pochází z 23. dubna 1867. Tehdy
slavkovští studenti, kteří se vrátili na prázdniny
do svých domovů, sehráli dvě jednoaktové ko-
medie.

Od té doby uplynulo hodně vody v řece Li-
tavě a vystřídaly se generace nadšených herců,
kteří dokázali na prknech jeviště vytvořit onen
báječný svět iluze. Na jejich snažení navazují
dnešní generace ochotníků.

V rámci oslav tohoto výročí jsme pro vás
připravili tento program:

Výstava o historii ochotnického divadla ve
Slavkově u Brna bude přístupná zdarma.

Vstupenky na divadelní představení můžete
zakoupit v předprodeji v infocentru ve Slav-
kově. IMPRO DŽOW – 100 Kč, Sen noci –
80 Kč v předprodeji, 100 Kč před představe-
ním.

Nechejte se tedy zlákat k návštěvě některého
divadelního představení a zastavte se na chvíli
i u panelů s dokumenty a fotografiemi z doby
minulé. Věřte, že bude na co se dívat. Výstavu
doplní zvukové záznamy inscenací natočené
před padesáti léty. Poslechnete si nahrávku
operety „Mé štěstí má zlaté vlasy“ z roku
1970, nebo záznam hry se zpěvy „Z českých
mlýnů“ z roku 1969.

A večer – nebo odpoledne – se můžeme se-
tkat se současnými herci a herečkami.
K úsměvu a pobavení vám nabídnou svoji
novou inscenaci „Sen noci svatojánské“.

Tak tedy v dubnu na shledanou…
Na vaši návštěvu se těší

členové Divadelního spolku Slavkov u Brna

Slavkovští ochotníci slaví

PÁTEK 21. DUBNA 
19.00 THE IMPRO DŽOW 

Improvizační hry na zadaná témata di-
váků vám představí Ondřej Buchta z Jiří-
kovic s několika přáteli.

SOBOTA 22. DUBNA 
10.00–18.45 Výstava o historii ochotnického di-

vadla ve Slavkově.
Malý sál Společenského centra Bonaparte.

19.00 Sen noci svatojánské – premiéra – Di-
vadelní spolek Slavkov u Brna

NEDĚLE 23. DUBNA 
9.30–15.45 Výstava o historii ochotnického di-

vadla ve Slavkově.
Malý sál Společenského centra Bonaparte.

16.00 Sen noci svatojánské – Divadelní spo-
lek Slavkov u Brna

…a ta odmítala nápadníka, kterého jí doha-
zoval tatínek. Ona už totiž jednoho milého
měla vyhlédnutého. A tak se vzali s milým za
ruce a utekli do lesa… Obyčejný příběh? Ba
ne!

Tak začíná příběh „Snu noci svatojánské“,
který napsal anglický dramatik William Sha-
kespeare. A je tady ještě druhý milenecký pár.
Ona jej miluje – on ji nenávidí, protože má rád
tu první.

První ovšem utekla do lesa... Tak tedy nohy
na ramena … a za ní... A ta chudinka, co jej

miluje, musí do lesa rovněž – protože je tam
ON! 

Ještě stále se v ději vyznáte? Situaci milen-
cům notně zkomplikuje lesní vládce Oberon
s manželkou Titánií, kteří jsou – poněkud roz-
hádaní. Nespolehlivý, ale roztomilý lesní ra-
rášek Puk si také přihřeje svoji polívčičku.

Rušivým prvkem v lesní tišině jsou řemesl-
níci, kteří se vydali do klidu hvozdu připravit
divadelní hru. Protože dámy a pánové, na
zámku vévody se připravuje svatba. A z toho
už by nějaká koruna kápnout mohla. Připra-

Byla jednou jedna dívenka…
vují „přeukrutnou a přežalostnou frašku“ o ne-
šťastné a tragické lásce rytíře Pyrama a jeho
slečny Thisbinky… Inu – legrace na umření.

A už se to vrtí, už se to točí… A když se do-
točí… čekají nás na konci tři nádherné
svatby… Nebo to byl jenom Sen!?

Neděle 23. dubna 2017
19.00 Sen noci svatojánské – premiéra 

Neděle 23. dubna 2017
16.00 Sen noci svatojánské

SO



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ30 3/2017

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 3/2017
ROČNÍK XIX.

Měsíčník vydávaný v nákladu 3500 ks
vydavatelstvím BM typo, Brněnská 642, Slavkov u Brna

Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035

Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Vendula Andrlová, Mgr. Jiří Blažek, Michal Boudný, Veronika

Brázdilová, Jan Hudec, Ing. Ladislav Jedlička, Ing. Libor Válka,
Dagmar Živníčková.

Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném čase a bezplatně.

Sazba a grafická úprava
Bedřich Maleček, Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna

tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz, www.bmtypo.cz.
Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov.

Distribuce: Ludmila Jachymiáková, Slavkov

Příjem inzerce do čísla 4/2017
Uzávěrka pro inzerci je pátek 21. dubna do 16 hodin

tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do č. 4/2017
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 18. dubna. 

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

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

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

Oznámení o narození dětí jsou zveřejňována zdarma.

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

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 1. dubna 2017

Datum                                         hod.       akce/místo konání pořadatel

1. 4.                                   Kocert skupin Black Sabath revival a Vertex, restaurace Bonaparte
3. 4.         18.00–19.00    Beseda Změny v pravidlech silničního provozu, U dvou kapříků MK Austerlitz
8. 4.                                      Sběr železného šrotu Junák Slavkov
8. a 9. 4.   9.00–16.00    Velikonoční výstava, Rubensův sál zámku ZS-A
9. 4.                       17.00    Odpolední čaj o páté – hudbou proti stárnutí, restaurace Bonaparte
11. 4.                     18.00    Hudební večer žáků, sál ZUŠ ZUŠ F. France
13. 4.         9.00–17.00    Velikonoční prázdniny s DDM. DDM DDM
15. 4.                                   Koncert skupiny Exit, restaurace Bonaparte Exit
19. 4.                     18.00    Koncert pro dva klavíry. Sál ZUŠ, hraje T. Bláhová a Melanie Šohajová ZUŠ F. France
21.–23. 4.                          150. výročí Divadelního spolku Slavkov u Brna, SC Bonaparte Divadelní spolek
22. 4.                                   Jarní trhy v zámku ZS-A
24. 4.                     17.30    Koncert studentů Konzervatoře Brno, sál ZUŠ, hraje A. Bláhová ZUŠ F. France
26. 4.                     16.00    Pietní akt u hrobu vojáků Rudé armády. Zámecký park MÚ
27. 4.                    17.00    Přednáška o zápasníku G. Frištenském. Rubensův sál zámku ZS-A
30. 4.                     16.00    Slet čarodějnic. Hřiště u TSMS. Sdružení čarodějnic

KALENDÁŘ AKCÍ – DUBEN 2017

Nové fitness
Dne 10. dubna od 9.30 hod. bude nově ote-

vřeno fitness na Palackého náměstí 126 ve
Slavkově u Brna (budova Bonaparte, vchod od
ul. Fügnerova). Máme pro Vás vše, co ke cvi-
čení potřebujete. Kdo jestě nezačal cvičit,
může začít s námi. Kdo již cvičí, může na sobě
pracovat… Těšíme se na každého!

Petr Smejsík

Koncert Exit
Skupina EXIT zahraje o velikonočních svát-

cích v sobotu 15. dubna v restauraci Bonaparte
ve Slavkově. Kapela zve všechny své příznivce
na toto vystoupení.

Vrcholem zimněplavecké sezony jsou dvě
mistrovství České republiky. To první ve vol-
ném způsobu proběhlo pro Fides úspěšně
v únoru v Brně. Prsařské MČR se již popáté ko-
nalo v sobotu 4. března ve venkovním bazénu
v Praze Podolí. 

Navzdory deštivým předpovědím nás přiví-
talo sluníčko a pro tuto dobu nezvykle vysoká
teplota vody, 9,3 °C. Přes den se rtuť teploměru
vyšplhala až na 13 °C, takže jsme prožili hezký
jarní den. My, plavci Fidesu ještě hezčí díky
počtu získaných medailí.  Vyšlo to na 7 zlatých,
4 stříbrné a 2 bronzové. 

V 10.30 h. začal první závod na 750 m pro
ženy do 39 let. Pro Fides vítězně. Magda Okur-
ková zaplavala nejlepší čas celého mistrovství,
stopky ukázaly 13:11,1 minut. Stříbrnou přidala
Eliška Podmelová. Ve stejné mužské kategorii
to nejdřív vypadalo na tři medaile. Nováček
Honza ale při obrátce nedohmátl oběma rukama
současně, což přísní mezinárodní rozhodčí
ohodnotili jako porušení pravidel prsařského
způsobu. Palec dolů = diskvalifikace. Další dva
zkušení prsaři Martin Homolka a Michal Sla-
nina dodali zlato a stříbro.

V kategorii muži 40–49 let zazářila stříbrná
Richarda Nyáryho, v ženách obsadila Šárka Tří-
sková 4. místo. Další medaile zařídili muži
a ženy kategorie 50–59 let. Petr Mihola opět ne-
našel přemožitele a s náskokem a přehledem zí-
skal svou šestnáctou prsařskou zlatou medaili.
Do Fidesu zamířila ještě stříbrná Petra Kunce.
Další dvě medaile v této věkové kategorii při-

daly Vendulka Benešová,ta zlatou a Jarka Ma-
šová bronzovou. 

S jistotou dosáhly na medaile Sylva Kouři-
lová a Jana Matuštíková. Sylva zvítězila, Jana
se na pro ni neobvyklé prsařské trati blýskla
bronzovou medailí. Stejnou kategorii mužů 60-
69 let vyhrál Radek Suchopa. Urputný boj
o třetí místo  svedl Ivan Marek. Ve fantastickém
finiši soupeř dohmátl dřív opravdu „vo fous“.
Svaťa Matuštík byl šestý.

V nejstarší ženské kategorii 70+ se plave še-
trných 100 m. Byly jsme přihlášené čtyři. Jedna
sportovní babička však dala přednost běžkám,
druhá se na poslední chvíli odhlásila. Zbyly
jsme dvě a já byla rychlejší. Sedmá zlatá Fidesu. 

Poté pořadatelé slavnostně vyhlásili výsledky
MČR i duatlonu (součet časů z MČR ve volném
způsobu a z MČR prsařského). Plavci Fidesu zí-
skali kromě mistrovských medailí navíc v duat-
lonu 7 prvních míst, 4 druhá a 3 třetí místa.

Odpoledne plavali závodníci, kteří se na
MČR nekvalifikovali nebo dali přednost rych-
lejšímu kraulu. Slavkováky v závodě na 750 m
zastupovala Hela Pavézková, 5. místo a Jirka
Pospíšil, 12. místo.

Do závěru Českého poháru v zimním plavání
zbývají čtyři závody. Dva z nich se konají na
Slovensku v Bratislavě a Senci, pak v Záříčí na
Prostějovsku a poslední závod s vyhlášením vý-
sledků v Nové Pace. Je sice rozhodnuto o cel-
kovém vítězi poháru, tím bude letos I.PKO
Praha, ale pořadí jednotlivců se stále může
měnit. V. Fialová

Prsařské mistrovství republiky v zimním plavání

Tímto bychom chtěli pozvat mládež na kurty
v prostoru městského koupaliště, kde budou
v několika termínech pořádány dětské pří-
městské kempy. Kempy jsou určeny pro děti
od 8 do 15 let ve dvou kategoriích (8–11
a 12–15 let). Cena 1900 Kč za Kč/osobu/kemp
(bez pojištění) zahrnuje tréninky s trenéry s pe-
dagogickým (učitelka tělocviku ze ZŠ) a od-
borným (trenérská beach třída III.) vzděláním,
klubové tričko, pronájem kurtu včetně míčů,
pitný režim (kohoutková voda), oběd, 2x sva-
činka, vstup na koupaliště a bazén, sprchu, or-
ganizaci turnaje a ceny do turnaje.

Na závěr kempu si děti zahrají turnaj v mi-
nibeachvolejbale. V případě nepříznivého po-
časí je zajištěn náhradní program. Pro děti je
připraveno komfortní vybudované zázemí –
altán s šatnou včetně TV, WIFI a mikrovlnkou.

Na kempy je možné čerpat částečný pří-
spěvek od zdravotních pojišťoven!

STŘEDA–NEDĚLE
Kategorie 12–15 let 5.–9. července
Kategorie 12–15 let 16.–20. srpna
PONDĚLÍ–PÁTEK
Kategorie  8–11 let 3.–7. července
Kategorie   8–11 let 14.–18. srpna 

Kontakt: David Zehnálek. 774 822 866,
david.zehnalek@seznam.cz. Více info na:
www.beachvolleyballcz.cz

Na setkání se těší
SK Beachvolleyball Slavkov, spolek

SK Beachvolleyball Slavkov spolek při-
jme brigádníka na pozici správce kurtů.
Doba brigády: květen–září 2017. Podmínky:
pracovní doba od 9 do 20 hod (každý den
včetně sobot a nedělí). Věk: minimálně 17
let, max. 70 let. Požadavky: spolehlivost,
pracovitost a přiměřená manuální zručnost.
Info: 602 518 192.

Beachvolejbal začíná sezonu

Čtení bible ve Slavkově
Spolek křesťanské pomoci Bučovice, vás

zve každou sobotu ráno od 8 do 9 hod. na ve-
řejné čtení bible ve Svojsíkově parku. ht

Exit
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O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž za servis ani korunu navíc! Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz
na leasing nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.

Výhody Předplaceného servisu:

  Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo 60 / 100 / 150 tisíc km.

  Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby včetně bezplatné asistence na cestách. 

  Výhradní používání ŠKODA Originálních dílů.

  Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji, díky prokazatelné servisní historii.

www.predplaceny-servis.cz

   MYSLETE V KLIDU
NA JINÉ VĚCI

Máte přece ŠKODA Předplacený servis!

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: 

AUTO-BAYER, s.r.o., Bučovická 299, 684 01  Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122, www.autobayer.cz

AUTO-BAYER, s.r.o., U Vlečky 665, 664 42  Brno-Modřice 
Tel.: 547 216 078, www.autobayer.cz


