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U Památníku Československa ve francouzském městečku Dar-
ney se v sobotu 27. června uskutečnila slavnostní vzpomínková
akce za účasti významných hostů, včetně premiéra Bohuslava
Sobotky, NGŠ Josefa Bečváře a náměstka MO Jakuba Landov-
ského. Součástí delegace byli i zástupci Slavkova u Brna.

Již téměř 97 let uplynulo od první vojenské přísahy šesti tisíců
československých legionářů a podle slov Edvarda Beneše se ví-
tězství stalo hmatatelnou jistotou stejně jako objevující se
„úchvatný obraz vzkříšení porobeného národa“. To, že se zde
uskutečnilo předání bojového praporu francouzským preziden-
tem Poincarém za účasti Edvarda Beneše po památné bitvě
u Zborova a bojích na dalších místech, znamenalo faktické
uznání existence Československa tak, jak potom vzniklo.

Francouzskou vládu při pietní vzpomínce na československé
legionáře v Darney zastupoval ministr pro Evropské záležitosti
Harlem Désir. Sváteční atmosféru v Darney pomohla podtrhnout
Ústřední hudba AČR, která zde zahrála státní hymny Francie,
České republiky a Slovenské republiky.

Zástupci Slavkova navštívili Darney

Zástupci Slavkova s pre-
miérem Bohuslavem
 Sobotkou u památníku
v družebním Darney •
Foto: archiv Úřadu vlády

Náměstí Václava Havla v  Darney • Foto: archiv Úřadu vlády



(Dokončení ze str. 1)

Oldtimer festival 2015
Vedle obdivování auto-moto veteránů si náv-

štěvníci mohli nakoupit na burze umístěné ve
spodní části parku, kde bylo tradičně k sehnání
doslova všechno možné. Doprovodný program
zahrnoval hudební vystoupení vzdávající hold
proslulému jazzovému hudebníkovi Louisu Arm-
strongovi a také módní přehlídku, která se tento-
krát zaměřila na období těsně po 2. světové válce,
od jejíhož ukončení uběhlo letos 70 let. 

Na festival zamířilo celkem 8500 návštěvníků,
kteří ve Slavkově u Brna strávili příjemný den
bohatý na zážitky.

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Tradiční setkání auto-moto veteránů proběhlo
v zámecké zahradě ve Slavkově u Brna již po dvaa-
dvacáté. Milovníci a především majitelé krásných
a naleštěných historických vozidel zaplnili zá-
mecký park poslední červnovou sobotu. Zejména
mezi sběrateli je tento festival velmi oblíbený,
o čemž svědčí každoroční nárůst vystavovaných
exponátů. V letošním roce bylo k vidění celkem
1076 historických vozidel včetně motocyklů, které
přivezli jejich majitelé nejen z celého území České
republiky, ale i ze Slovenska, Rakouska, Polska
nebo Německa. Nejvzdálenějším hostem potom
byl australský novinář Gawin Farmer. 

Starosta městečka Darney Yves Desvernes, který
v úvodu přivítal hosty z České republiky, mezi
nimiž nechyběli ani váleční veteráni, zdůraznil pře-
trvávající přátelství mezi Čechy, Slováky a Fran-
couzi. „Považuji za čest, že byl v našem městě

vybudován památník, s nímž je úzce spojena histo-
rie bývalého Československa a naše společné přá-
telství“. To koneckonců zavdalo příčinu k oslavám
novodobého Dne ozbrojených sil České republiky.

Premiér Bohuslav Sobotka při svém projevu zmí-
nil zejména dobré vzájemné vztahy, které provází

Zástupci Slavkova s vládní delegací navštívili Darney
naše země od nepaměti. „Francouzský lid, ostatně
i jako celá Francie, jsou nedílnou součástí naší his-
torie. Zde se rodila naše novodobá historie a je mi ctí,
že zde dnes mohu být za účasti tolika výjimečných
a vzácných hostů“. Premiér zmínil i potřebu souná-
ležitosti a míru v Evropě v dnešní, nelehké době.

Slavnostní akt u památníku v  Darney • Foto: archiv Úřadu vlády



Na pozvání představitelů partnerského
města navštívila ve dnech 20. a 21. června de-
legace našeho města v čele s místostarosty
města Mgr. Petrem Kostíkem a ing. Marií Jed-
ličkovou polský Sławków. Hlavním cílem se-
tkání bylo projednání aktivit na rok 2016 ve
vazbě na připravovaný projekt Slavkova
u Brna v oblasti mezinárodní spolupráce.

Dni Sławkowa
Naše delegace se zúčastnila i „Dnů Sław-

kowa 2015“, které se v tomto městě konají již
přes třicet let. Pravidelné pořádání obdobných
dní převzal nejen náš Slavkov, ale později
i Horní Slavkov v Karlovarském kraji. I to je
reálný výsledek dlouhodobé spolupráce.

Ve Sławkowě byl pro občany tohoto při-
bližně sedmitisícového města připraven bohatý

Na návštěvě v polském Sławkowě
třídenní sportovní a kulturní program, pro děti
i několik atrakcí. Kulturní a zábavní aktivity
byly soustředěny na náměstí před radnicí
(rynek), sportovní aktivity samozřejmě na pří-
slušná hřiště. Letošní akce se neobešla bez deš-
tivého počasí, které tam v této době prý bývá
pravidlem.

Občané si mohli v muzeu prohlédnout stá-
lou výstavu předmětů z archeologických vy-
kopávek, předmětů z nedávných století,
dokumentů z druhé světové války a výstavu
mysliveckého sdružení. Při příležitosti „Dnů
Sławkowa“ zde byly také vystaveny krajky,
výšivky a ozdoby vyrobené členkami místního
spolku žen. V dřevěnici pod náměstím byla in-
stalována zajímavá výstava o vývoji města
v posledním čtvrtstoletí. 

Co nového v polském Sławkowě?
V loňském roce byl realizován velký inves-

tiční dotační projekt v objemu přes 2,1 mil.
zlotých (cca 130 mil. Kč). V části města byly
zrekonstruovány inženýrské sítě, postaveny
nové chodníky, silnice a parkoviště. Úprava
parku se ještě dokončuje. Za základní školou
bylo vybudováno nové hřiště (tenis, košíková,
volejbal, házená), 100m atletická dráha a nový
skatepark. Součástí této akce byla i rekon-
strukce dřevěnice, která má být využívána
spolkem žen. 

Kromě přípravy projektů spolupráce na
příští roky umožnila návštěva navázání nových
kontaktů a přinesla i inspiraci pro naši další
práci.

Ing. Marie Jedličková, místostarostka

Bohuslav Sobotka se  slavkovskými hasiči • Foto: archiv Úřadu vlády Setkání s André Poirotem • Foto: archiv Úřadu vlády

B. Sobotka s válečnými veterány • Foto: archiv Úřadu vládySetkání delegací s vedením Darney • Foto: archiv Úřadu vlády

Místostarosta Mgr. Kostík při zahajovacím ceremoniálu • Foto: L. Jedlička Výstava prací místního spolku žen • Foto: L. Jedlička
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

16. řádná schůze RM – 24. 6. 2015
1. RM souhlasí s refinancováním úvěrů města Slavkov

u Brna.
2. RM odkládá materiál Rekonstrukce ulice Smetanova

III. etapa – Slavkov u Brna.
3. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr prodeje části

pozemku parc. č. 1238/1 ostatní plocha o výměře 21 m2.
4. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr prodeje části

pozemku parc. č. 354/17 orná půda o výměře cca 130 m2.
5. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr směny po-

zemku parc. č. 1085/12 zastavěná plocha a nádvoří, části
pozemků parc. č. 1085/6 ostatní plocha a parc. č. 1085/1
trvalý travní porost, v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca
800 m2.

6. RM souhlasí s výpovědí nájemní smlouvy ze dne 8.
4. 2009 uzavřené mezi městem Slavkov u Brna jako pro-
najímatelem a společností REISTAV s.r.o., jako nájemcem,
v šestiměsíční výpovědní lhůtě.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., týkající
se pozemků parc. č. 1643/6 a parc. č. 1643/24 oba ostatní
plocha v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přilo-
žené situace (stavba s názvem „Slavkov, kabel NN CMC
HEATING“).

8. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo na realizaci akce: „Postupná obnova zámku Slav-
kov u Brna – jižní rampa SO 05“ se společností TOGET
s.r.o.

9. RM nemá připomínky k budoucímu rozšíření sjezdu
na parkoviště ze silnice III/4191 a k vybudování přístu-
pové účelové komunikace k nemovitostem ve vlastnictví
pana Ivana Červenky parc. č. 2704, 2705, 2706 a 2710.
Konečný souhlas orgánů města bude vydán na základě
předložené PD pro územní rozhodnutí, která bude řešit
samotné připojení a budoucí využití areálu.

10. RM ukládá odboru IR projednat navržené technické
řešení likvidace srážkových vod na ZŠ Komenského v ko-
misi pro rozvoj města.

11. RM ruší své usnesení č. 420/15/RM/2015 ze dne
3. 6. 2015 ve věci veřejné zakázky na zajištění studie Ko-
munitního domu seniorů. RM současně schvaluje zahá-
jení veřejné zakázky na služby na akci „Slavkov u Brna
-– Komunitní dům seniorů“ dle předložených podmínek
a uvedený okruh subjektů k oslovení podání nabídek.

12. RM souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství
společnosti Slavkovský pivovar s.r.o., na Palackého ná-
městí u městské kašny k umístění stánku s prodejem piva
a limonády dne 27. 6. 2015 od 8 do 18 hod.

13. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj
města a dopravu č. 5/2015 a ukládá odboru IR zahájit po
vyjádření ŘSD jednání s vlastníky komunikací I/50, II/416
a III/0507 ve věci mimoúrovňového křížení silnic I/50
a II/416 u ulice Špitálská ve více variantách s posouzením
dopadu na majetkoprávní vztahy, stavebně technické ře-
šení a financování. Vypracované varianty opět předložit

komisi k posouzení.
14. RM odkládá materiál Územní studie S1a, S1b, S1c.
15. RM bere na vědomí konání akcí: Slavkovský deví-

tiboj 2014 dne 27. 6. 2015 a souhlasí se zapůjčením
areálu slavkovského stadionu dle žádosti Austerlitz Ad-
venture, o.s.; Austerlitzman 2015 aneb triatlon pro kaž-
dého dne 29. 8. 2015 ve Slavkově u Brna a souhlasí
s propůjčením plaveckého bazénu dle žádosti Austerlitz
Adventure, o.s.; lampionový průvod dne 21. 11. 2015 ve
Slavkově u Brna a vyhovuje žádosti o bezplatné zapůjčení
3 ks pivních setů Austerlitz Adventure, o.s. RM současně
ukládá TSMS technicky zajistit výše uvedené akce a od-
boru KT zajistit uzavírku náměstí po dobu konání Lampi-
onového průvodu. RM dále souhlasí s využitím městské
policie při zajištění bezpečnosti na komunikacích na výše
uvedených akcích.

16. RM souhlasí s podporou města na akci Gulach
open 15. 8. 2015 formou bezúplatného zapůjčení měst-
ského pódia, parketu, zvukové a světelné aparatury
a schvaluje využití městských reklamních ploch na pro-
pagaci akce. RM zároveň uděluje souhlas s užitím měst-
ského znaku a loga na plakáty a ostatní reklamní poutače
na akci Gulach open 2015.

17. RM souhlasí s předloženým návrhem společnosti
VIVO Connection, spol. s r. o., na pokrytí koupaliště ve
Slavkově u Brna bezplatným WIFI signálem.

18. RM schvaluje zahraniční služební cestu ve dnech
26. 6.–29. 6. 2015 na ceremonii 97. výročí vzniku česko-
slovenských vojenských jednotek a Dne ozbrojených sil
ČR do družebního města Darney pro paní Hanu Nectoux
Frkalovou – členku komise pro zahraniční spolupráci
a schvaluje použití hasičského vozidla Ford Transit 350
a úhradu pohonných hmot dobrovolným hasičům na
cestu do Darney a zpět.

19. RM odkládá materiál ve věci zveřejňování smluv.
20. RM stanovuje v souladu s § 102, odst.2, písm. j)

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s účinností od
1. 9. 2015 zachování celkového počtu zaměstnanců
v městském úřadu na současných 64.

21. RM odkládá změnu organizačního řádu.
22. RM schvaluje předložený návrh termínů a pro-

gramu schůzí RM a zasedání ZM na II. pololetí roku 2015.
23. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor

sloužících k podnikání místnost č. 2.17 v I. NP na polikli-
nice ve Slavkově u Brna, Malinovského 551, s MUDr.Vác-
lavem Ondřichem. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné sta-
noveno ve výši 900 Kč/m2/rok s přepočtem na 1 ordinační
den v týdnu.

24. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 16. 6. 2014 k uzavřené s paní Renatou
Burianovou obsahujícího prodloužení nájmu bytu na
dobu určitou, a to do 30. 6. 2018 za smluvní nájemné
60 Kč/m2. RM dále schvaluje uzavření dodatku č. 1 k ná-

jemní smlouvě ze dne 30. 6. 2014 k bytu uzavřené s paní
Zuzanou Petrů obsahujícího prodloužení nájmu bytu na
dobu neurčitou za smluvní nájemné 55,50 Kč/m2.

25. RM schvaluje prodloužení nájmu bytu paní Iloně
Laštůvkové.

26. RM schvaluje uzavření dodatků ke stávajícím
smlouvám na pronájem prostor sloužících k podnikání na
poliklinice ve Slavkově u Brna. RM současně schvaluje
uzavření dodatků ke stávajícím smlouvám na pronájem
prostor sloužících k podnikání pro budovy Koláčkovo
nám. 727, Palackého nám. 89, Palackého nám. 65 a Pa-
lackého nám. 123 ve Slavkově u Brna.

27. RM bere na vědomí zápis č. 2/2015 z jednání Škol-
ské rady Základní školy Komenského nám. 495 a zápis
č. 2/2015 z jednání Školské rady Základní školy Tyršova
977.

28. RM neschvaluje vrácení nájemného Ing. Aleně Sy-
slové za byt č. 8, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna.

29. RM schvaluje úpravu rozpočtu ZSA.
30. RM odkládá plnění usnesení č. 423/15/RM/2015 –

veřejné záchodky.
31. RM schvaluje navýšení položky „použití RF (dary-

projekty) – vybavení počítačové učebny“ v rozpočtu školy
o 150 000 Kč na nákup počítačů do učebny pro výuku in-
formatiky.

32. RM souhlasí s převedením zbylých prostředků
z projektu do rezervního fondu školy (dary-projekty).

33. RM schvaluje použití finančních prostředků do výše
60 000 Kč z rezervního fondu školy na monitoring sytému
odpadů v budově školy.

34. RM bere na vědomí uzavření MŠ Zvídálek v pondělí
31 .8. 2015.

35. RM bere na vědomí podnět k vybudování památ-
níku obětem dvou světových válek ve 20. století a ukládá
Mgr. Petru Kostíkovi projednat tuto záležitost s panem
Bedřichem Malečkem.

36. RM schvaluje uzavření servisní smlouvy Efektivní
elektronický úřad města Slavkov u Brna se společností
C SYSTEM CZ a. s.

37. RM nesouhlasí se snížením nájemného nájemci
panu Jaroslavu Kuchyňkovi za prostory sloužící k podni-
kání nacházející se v budově SC Bonaparte dle jeho ná-
vrhu a ukládá odboru KT zveřejnit záměr pronájmu
prostor sloužících k podnikání.

38. RM odkládá materiál Rozpočtové opatření č. 35 –
Výběrové řízení ul. Smetanova.

39. RM odkládá materiál Dotační monitoring - návrh
smlouvy.

40. RM bere na vědomí odprodej nepotřebného mate-
riálu ZŠ Komenského.

41. RM bere na vědomí zprávu o letním prázdninovém
provozu DDM Slavkov u Brna.

42. RM schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu
JmK na zajištění Vzpomínkových akcí 2015.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší
obce v loňském roce vytřídili 623 televizí, 186
monitorů a 6 067 kg drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 271,54 MWh elektřiny, 12 818,73
litrů ropy, 1 197,21 m3 vody a 10,75 tun pri-
márních surovin. Navíc jsme snížili emise skle-
níkových plynů o 60,46 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 235,38 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmen-
ších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na ži-
votní prostředí. Když si uvědomíme, že
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spo-
třebu elektrické energie pro domácnost až na 4
roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy po-
třebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro
uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vy-

sloužilých monitorů ušetří spotřebu energie po-
třebnou pro chod notebooku po dobu necelých
5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si za-
slouží obrovský dík. 

Studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cyrcle
Assessment) posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů a drob-
ného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, do-
pravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotře-
bičů do nového produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce od-
padu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve
všech aspektech. Zdroj: ASEKOL a.s.

Snaha obyvatel Slavkova u Brna recyklovat
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již ně-
kolik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o velkém vý-
znamu sběru drobných spotřebičů, jako jsou
mobilní telefony. Díky environmentálnímu vy-
účtování společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky re-
cyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebez-
pečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytřídě-
ných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
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Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Bc. Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz

17. řádná schůze RM – 13. 7. 2015
1. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opa-

tření: č. 35 Dotace MPZ, č. 36 – MěÚ – vratky záloh
na plyn 2014, č. 37 – Dotace SMO.

2. RM schvaluje zadávací podmínky k veřejné za-
kázce na výběr dodavatele na refinancování úvěru
z roku 2011 na výstavbu MŠ, na refinancování
úvěru z roku 2013 na pořízení nemovitosti SC Bo-
naparte a na refinancování úvěru z roku 2013 na
úhradu podílu na rekonstrukci SC Bonaparte. RM
současně jmenuje členy a náhradníky komise pro
otevírání obálek na výběr dodavatele.

3. RM bere na vědomí zprávu o provedené kon-
trole výherních hracích přístrojů za I. pololetí 2015.

4. RM doporučuje ZM souhlasit s účastí v elekt-
ronické dražbě (i s jejími podmínkami), ve které by
město Slavkov u Brna získalo do svého majetku po-
zemky parc. č. 5001 orná půda o výměře 1234 m2;
parc. č. 5013 ostatní plocha o výměře 215 m2

a parc. č. 5014 orná půda o výměře 807 m2.
5. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se

společností EUROVIA CS, a.s., ve věci nabytí stave-
ništních buněk na pozemku parc. č. 2713/1 v k.ú.
Slavkov u Brna.

6. RM nedoporučuje ZM dát souhlas se zveřejně-
ním záměru prodeje části pozemku parc. č. 1133 tr-
valý travní porost o výměře cca 165 m2.

7. RM doporučuje ZM schválit prodej části po-
zemku parc. č. 354/17 o velikosti cca 130 m2 v k.ú.
Slavkov u Brna do vlastnictví společnosti M plus
s.r.o., a pana Martina Doubka za odhadní cenu
800 Kč/m2 pod stavbou o výměře cca 90 m2

a 600 Kč/m2 vedle stavby o výměře cca 40 m2, kde
náklady související s prodejem uhradí žadatel, to
vše za podmínky předchozího uzavření smlouvy
o budoucí kupní smlouvě na část poz. p. č. 2719/1
v k.ú. Slavkov u Brna, schválené ZM usnesením
č. 26/2/ZM/2014 dne 16. 12. 2014. RM současně
doporučuje ZM schválit návrh na výkup části po-
zemku parc. č. 354/11 o velikosti 117 m2 za cenu
300 Kč/m2. Náklady související s nabytím uhradí
město.

8. RM nedoporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje
pozemků parc. č. 5574 a parc. č. 5572 v k.ú. Slavkov
u Brna, na nichž se v minulosti nacházela skládka
komunálního odpadu.

9. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek o tom, že jako nejvhodnější
nabídka na akci „Rekonstrukce ulice Smetanova III.
etapa – Slavkov u Brna“ byla podána nabídka
uchazeče EUROVIA CS, a.s., a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo s uvedeným subjektem za cenu 4
483 252,76 Kč vč. DPH v předloženém znění za pod-
mínky zajištění financování.

10. RM na základě zprávy o posouzení a hodno-
cení nabídek ruší proces veřejné zakázky na akci:

„Slavkov u Brna – Komunitní dům seniorů – stu-
die“.

11. RM souhlasí s uzavřením Dohody o podmín-
kách vybudování stavby na pozemcích města
parc. č. 4487, 4502, 3791/201, 4692, která zakládá
právo stavebníka Povodí Moravy, s.p., k realizaci
akce „Nížkovický potok, Slavkov u Brna, oprava ko-
ryta (400 m)“ na pozemcích města parc. č. 4487,
4502, 3791/201, 4692 v k.ú. Slavkov u Brna.

12. RM souhlasí s uzavřením Dohody o podmín-
kách vybudování stavby na pozemcích města
parc.č. 1238/1 a 1252, která zakládá právo staveb-
níka Vodovody a kanalizace Vyškov a.s., k realizaci
oprav kanalizačních stok.

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene s E.ON Distri-
buce, a.s., týkající se pozemků parc. č. 354/29
ostatní plocha, 354/17 orná půda, 357/6 zahrada,
357/5 zahrada, v majetku města (stavba s názvem
„Slavkov, kabel NN BD č. 3 M plus“).

14. RM nedoporučuje ZM jednat s žadateli o na-
bytí částí jejich pozemků, a to parc. č. 892, 894,
896/1 do vlastnictví města za účelem zřízení ob-
služné přístupové komunikace.

15. RM ukládá místostarostovi jednat se společ-
ností Rostěnice a.s., o ukončení nájmu pozemku
parc. č. 4990 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna for-
mou dohody od 1. 10. 2015.

16. RM bere na vědomí užití veřejného prostran-
ství panem Hynkem Teclem, ve Svojsíkově parku ve
Slavkově u Brna ke čtení Bible Kralické.

17. RM souhlasí s podáním žaloby u příslušného
soudu na zaplacení smluvní pokuty proti společ-
nosti IMOS Brno, a. s. dle předložené zprávy.  

18. RM souhlasí s hostováním a s umístěním
atrakcí Národní kolotočové společnosti provozova-
tele Vlastislava Schulze v aleji ulice Kounicova ve
Slavkově u Brna při Dnech Slavkova a Svatourban-
ských hodech v roce 2016.

19. RM schvaluje nájemné v bytě č. 2 a v bytě č. 8
na ulici Fügnerova 109, ve Slavkově u Brna, ve výši
60 Kč/ m2 a ukládá odboru BTH zajistit zveřejnění
záměru pronájmu těchto bytů.

20. RM odkládá žádost o výměnu bytu paní Aleny
Čmielové.

21. RM neschvaluje prodloužení nájemního
vztahu k bytu č. 2, Zlatá Hora 1237 a ukládá odboru
BTH zajistit vyklizení bytu a zveřejnit záměr jeho
pronájmu.

22. RM souhlasí s převodem práv a povinností dle
smlouvy o účasti na výstavbě bytu, jeho následném

nájmu a převodu k bytu č. 3, Litavská 1484, Slavkov
u Brna a související smlouvy o půjčce. V případě uve-
deného převodu práv a povinností souhlasí s uza-
vřením nájemní smlouvy na byt č. 3, Litavská 1484,
Slavkov u Brna, s účinností od 1. 8. 2015.

23. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu
prostor sloužících k podnikání v budově polikliniky
Tyršova č.p. 324 v I. NP. Jedná se o místnost č. 2.33
o výměře 20,20 m2 – prostory ordinace a dále míst-
nost č. 2.13; 2.14 – temná komora a chodba o cel-
kové ploše 15,3 m2 – z toho činí předmět nájmu
1/5 podíl. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné je
stanoveno za plochu o výměře 20,20 m2 v sazbě
900 Kč/m2/rok (místnost č. 2.33), za plochu o vý-
měře 1,5 m2 v sazbě 900 Kč/m2/rok/ místnost
č. 2.14/ a dále za plochu 1,5 m2 v sazbě
450 Kč/m2/rok/ místnost č. 2.13/. 

24. RM schvaluje uzavření dodatku č. 15 ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor a dohody
o způsobu vypořádání finančních závazků, vyplýva-
jících ze smlouvy o sdružení ze dne 5. 1. 1994 ve
znění dodatků 1–14, s nájemcem Česká republika –
Generální finanční ředitelství.

25. RM schvaluje zahájení procesu veřejné za-
kázky na stavební práce v rámci akce: „Čištění
svodnice v trati Klínek k.ú. Slavkov u Brna“ dle
předložených podmínek, schvaluje uvedený okruh
subjektů k předložení nabídky a složení komisi pro
otevírání a posouzení nabídek.

26. RM bere na vědomí předložený zápis
č. 11/2015 z komise pro životní prostředí.

27. RM souhlasí s úpravami rozpočtu ZSA v před-
loženém znění a s přijetím schválené dotace z roz-
počtu JMK – Napoleonské hry ve výši 140 000 Kč.

28. RM souhlasí s úpravou rozpočtu ZS-A v před-
loženém znění.

29. RM schvaluje výši úplaty ve školní družině pro
školní rok 2015/16 na 100 Kč za jedno dítě za jeden
měsíc.

30. RM souhlasí s přijetím sponzorského daru -
lednice do školní družiny ZŠ Komenského.

31. RM schvaluje přijetí odměny ve výši
10 000 Kč za vítězství ZŠ Komenského ve sportovní
soutěži Hejtmanův pohár a úpravu rozpočtu školy
v souladu s důvodovou zprávou.

32. RM schvaluje program 2. mimořádného zase-
dání zastupitelstva města Slavkova u Brna.

Znáte nejlepší podnikatelku?
Přihlaste ji do soutěže Hospodářské komory

šku posílejte mailem info@ohkvyskov.cz nebo
poštou na adresu komory.

Šestičlenná porota bude při výběru klást
důraz zejména na originalitu podnikatelského
projektu, novou myšlenku, umění komunikace
nebo celkovou osobnost nominované. Vysoce
hodnocená bude také inovativnost nebo poten-
ciál dalšího růstu. Kritériem je také společen-
ský přínos – ať už pro region či obec, kde
podnikatelka působí, nebo pro organizace, se
kterými spolupracuje. Porotci ocení i nápady
pro zlepšení životního prostředí nebo počet za-
městnanců. 

Oceněné ženy získají nejen uznání, ale
i hodnotné ceny nebo možnost propagace
v místních zpravodajích. 

Tipy na nejlepší podnikatelku posílejte do
konce července. Slavnostní vyhlášení výsledků
se uskuteční 27. srpna v hotelu Alvet. vs

Není jich mnoho, ale stále častěji přicházejí
v podnikání s neotřelými myšlenkami a svým
přístupem umí inspirovat i protřelé byznysmeny.
Nejen proto se vyškovská Hospodářská komora
rozhodla už podruhé ocenit ty nejzajímavější
podnikatelky v našem okrese. A nejde přitom
o soutěž, kde může zvítězit jen žena, která má
za sebou několikamilionový podnik. Naopak –
nejlepší podnikatelkou může být i živnostnice,
která může svým kadeřnictvím, květinářstvím
nebo autoopravnou inspirovat ostatní. 

Přihlášení do soutěže je jednoduché. Na
stránkách vyškovské Hospodářské komory
www.ohkvyskov.cz najdete pravidla soutěže
a přihlášku. Navržená podnikatelka musí být
osoba výdělečně činná a podnikat v okrese Vy-
škov. Nominovat se může podnikatelka i sama,
nebo ji může přihlásit obec, zájmová organi-
zace, zaměstnanci, obchodní partneři… Přihlá-

Omezení provozu
městského úřadu 31. 7.

Poslední červencový pátek nemůžeme na
městském úřadě vydávat doklady. Nebudou
fungovat ani registry

Z důvodu údržby a modernizace serverů
a počítačové sítě bude pro veřejnost omezený
provoz městského úřadu v pátek 31. 7. 2015.

V tento den nemůžeme přijímat žádosti, vy-
dávat doklady (např. občanské průkazy, ces-
tovní doklady, řidičské průkazy), provádět
registrace vozidel, změny v matrice, zápisy do
živnostenského rejstříku, poskytovat výpisy
z CzechPointu, ověřovat podpisy a kopie listin
a podobně. Mimo provoz budou i pevné tele-
fonní linky úřadu a e-mail.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
Bohuslav Fiala, tajemník MěÚ
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Černá skládka na Urbánku
což dokazují přiložené snímky. Jestli se říká,
že řemeslníci mají zlaté ruce a řemeslo má
zlaté dno, tak tito pánové, kteří ve Slavkově
nebo v jeho blízkém okolí prováděli někomu
zateplení, to nemají v hlavě úplně v pořádku.
Nabízí se otázka, proč nevyužili sběrný dvůr
potom, co si u někoho namazali kapsy. Jsem
zvědav, jestli se ozve někdo, kdo si takové
fachmany nasmlouval. Petr Zvonek, TSMS

V pondělí 29. června poklidili pracovníci
TSMS odpadky u kaple svatého Urbana a zá-
roveň přivezli dřevo na ohníčky, aby příchozí
návštěvníci nelámali a neničili přilehlou zeleň.
Následující pátek 3. července přijeli opět zkon-
trolovat stav pořádku a zjistili, že v keřích je
uložena  černá skládka, zjevně obsahující sta-
vební odpad, přímo související se zateplová-
ním. Odvezeno bylo plné malé nákladní auto,

Hledáme dobrovolníky,
kteří povedou Klub seniorů

Studujete, nebo chcete studovat, školu se so-
ciálním zaměřením? Také si myslíte, že má
smysl (starým) lidem pomáhat a dělat jim ra-
dost? Hledáme aktivní dobrovolníky, kteří „roz-
hýbou“ Klub seniorů v domě s pečovatelskou
službou. Obyvatelé tohoto domu totiž v součas-
nosti nemají možnost se potkávat ve společen-
ské místnosti při pravidelném programu. 

Pokud by vás tato práce zajímala a bavila,
můžete si zjistit podrobnosti na odboru sociál-
ních věcí – vedoucí odboru Šárka Morongová
(tel. 544 121 150, sarka.morongova@meuslav-
kov.cz) nebo Ivana Mifková (544 121 105, 734
186 218 ivana.mifkova@meuslavkov.cz).

Čeká vás pohovor se sociálními pracovni-
cemi městského úřadu a „cvičné“ aktivity.
V říjnu byste byli zdarma odborně proškoleni.
Cílem je najít aktivní dobrovolníky, kteří soci-
álním pracovnicím pomůžou nejen s progra-
mem v Klubu seniorů. Můžete se podílet na
vymyšlení plánu, koncepce a zjistit, co si
vlastně senioři přejí. Práce by nespočívala
„pouze“ ve vymýšlení programu, ale také
v oslovování a tvorbě aktivit s místními spolky,
školami a školkami. 

Práce dobrovolníků nemusí být časově ná-
ročná. Stačí, když dobrovolník pomůže cca jed-
nou za měsíc. vs

Výluka vlaků na trati
Brno–Slavkov u Brna

Od 1. srpna do konce listopadu se bude
rekonstruovat železniční trať z Brna do Ne-
sovic. Z tohoto důvodu budou z Brna do
Slavkova a ze Slavkova do Brna jezdit auto-
busy. Náhradní doprava bude mít zastávku
u Teska – v Uhelné ulici. Většinou pojede
více autobusů – spěšný autobus (podobně
jako vlak) pojede přímo do Slavkova
u Brna, další pojedou do zastávek, kde
běžně stávají osobní vlaky. Zpoždění se
předpokládá cca 10–15 min. V Brně bude
autobus stát také na zastávce Tržní a Řípská.
Do konce uzávěrky se nám nepodařilo zjistit
více informací. Budeme je zveřejňovat na
webu města a facebookovém profilu. Sle-
dujte také výlukové jízdní řády na nádra-
žích. Aktuální informace vám poskytnou
také na slavkovském nádraží – tel. 972
627 055. vs

Máte deset let starý občanský průkaz?
Podívejte se, jestli nepotřebuje vyměnit

některé termíny volné. Je to jednoduché – stačí
kliknout na hlavní webové stránce města
www.slavkov.cz na ikonu elektronické objed-
návky. Systém vám intuitivně zarezervuje
datum a čas, který vám vyhovuje. Počet lidí
před vámi pak můžete sledovat kdekoli na
svém telefonu a dostavit se až těsně předtím,
než skutečně přijdete na řadu.

A pokud budete muset přeci jen chvíli poč-
kat, nemusíte se obávat, že vám v horkých
dnech nebude na úřadě dobře. Na chodbě u vy-
volávacího zařízení jsme pro vás připravili
pítko s chlazenou vodou. 

Podrobné informace naleznete na webu
města – v sekci „Potřebuji si vyřídit“. vs

Ti z vás, kteří máte zeleno-růžový občanský
průkaz většího rozměru než je kreditní karta,
se podívejte, jestli mu nekončí platnost. Letos
totiž uplyne deset let od hromadné výměny ob-
čanských průkazů v roce 2005. 

Vyřídit nový občanský průkaz je velmi
snadné. Pokud si do nového dokladu nebudete
chtít doplňovat žádné nové údaje jako napří-
klad titul nebo rodinný stav, pak vám stačí vzít
pouze občanku s končící platností. Fotografii
i žádost vám vyřídí pracovnice na přepážce.
V případě, že máte nový titul (jedná se o ne-
povinný údaj), pak budete s sebou potřebovat
diplom. Změnu rodinného stavu také prokažte
příslušným dokladem (oddacím listem, rozsu-
dek soudu o rozvodu, úmrtní list apod.). Děti
se už do dokladu zapisovat nebudou. Nový
 občanský průkaz vyřizujeme do třiceti dnů. Za
výměnu nebudete platit žádný správní popla-
tek. 

Na oddělení občanských průkazů jsme vám
k dispozici v pondělí a středu od 7 do 17 h.
V úterý a nově i v pátek máme přepážku ote-
vřenou od 8 do 13 hodin. 

Pokud si budete chtít své místo ve vyvolá-
vacím systému pojistit, využijte možnost elek -
tronického objednání – v srpnu jsou ještě

Již dříve jsme vás informovali o akcích,
které proběhnou v létě na nádvoří slavkov-
ského zámku. Jedná se o koncert kapely Hra-
dišťan v čele s Jiřím Pavlicou, který proběhne
31. července, a muzikálové představení Měst-
ského divadla Brno Noc na Karlštejně, na které
se můžete těšit 4. září.

Vstupenky můžete zakoupit v Informačním

Koncert Hradišťanu a Noc na Karlštejně
centru na Palackého náměstí 1 ve Slavkově
u Brna nebo v prodejně Indies na ulici Poštov-
ská 70/2 v Brně. Od 21. července stojí vstu-
penka na Hradišťan v předprodeji 370 Kč
a 390 Kč na Noc na Karlštejně. V den konání
akcí již je cena jednotná, a to 420 Kč. Obě akce
jsou na místenky. Těšíme se na vás.

MK

Družina bude levnější
Rodiče, kteří využívají školní družinu na Zá-

kladní škole Komenského, zaplatí od září nižší
poplatek. Nově bude stát měsíční úplata 100
korun, což je o deset korun méně, než dopo-
sud. Poplatek může být nižší díky rozhodnutí
městských radních, kteří navýšili kapacitu dru-
žiny. Díky vyššímu počtu žáků, kteří se do dru-
žiny zapsali, klesly celkové náklady, a tím
i podíl na spolufinancování 

V novém školním roce bude program po vy-
učování navštěvovat 565 dětí. Roční provoz
školní družiny stojí téměř 2,9 milionu korun,
tedy 5114 korun na jednoho žáka. Rodiče tisí-
cikorunovou úplatou pokrývají téměř dvacet
procent nákladů. vs

Černá skládka • Foto: P. Zvonek
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Výměna průkazů pro osoby se zdravotním postižením – TP, ZTP, ZTP/P
podává na úřadu práce, oddělení dávek pro
osoby se zdravotním postižením. 

Úřední hodiny ÚP: pondělí a středa 8–12,
13–17, úterý a čtvrtek 8–11 hodin. 

Co je třeba vzít s sebou na ÚP ČR 
Při podání žádosti o přechod nároku na prů-

kaz OZP je nutné, aby si klient s sebou vzal
platný průkaz mimořádných výhod nebo do-
časný průkaz OZP. V případě, že má člověk
průkaz mimořádných výhod, který mu ještě
přiznal obecní úřad do konce roku 2011, do-
poručuje ÚP ČR vzít s sebou i rozhodnutí
o přiznání mimořádných výhod. Pokud jej
však držitel nemá, stačí vlastní průkaz OZP.
Dále je třeba doložit aktuální fotografii, která
odpovídá formátu fotografie určené na občan-
ský průkaz. A v neposlední řadě, stejně jako
při každých úředních jednáních, je potřeba
prokázat totožnost občanským průkazem.
Pokud má krajská pobočka ÚP ČR pochyb-
nosti o platnosti a pravosti dokladů, na základě
kterých klient prokazuje nárok na průkaz OZP,
zahájí správní řízení z moci úřední o přiznání
průkazu OZP, což znamená, že proběhne nové
posouzení zdravotního stavu osoby. 

Volba symbolu osoby se zdravotním
postižením 

Od 1. 1. 2015 mají klienti také možnost sami
si zvolit, zda si přejí na průkazu uvést symbol
označení osoby s úplnou nebo praktickou hlu-
chotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby
plně nebo prakticky nevidomé (piktogram zná-
zorňující jedno z uvedených druhů postižení).
Držitelé výše uvedených průkazů provedou
tuto volbu při podání žádosti o přechod nároku
na průkaz OZP na formuláři žádosti. 

Na ÚP vás čekají dvě cesty. Po podání žá-
dosti ÚP nechá vyrobit nový průkaz OZP,
který tiskne tiskárna cenin v Praze a poté vás
vyzve k jeho převzetí. Za průkaz zaplatíte
poplatek 30 Kč. Nenechávejte výměnu prů-
kazu na poslední chvíli a zajistěte si nový prů-
kaz včas. 

Mgr. Eliška Škrancová 
Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením
v Brně, Cejl 892/32, 602 00 Brno (zastávka Körnerova) 
Telefon: 542 214 110-1, 736 751 214 
Email: poradnabrno@nrzp.cz
Navštívit nás můžete v pondělí a středu 8.30–12.00,
12.30–17.00, v úterý, čtvrtek a pátek 9.00–12.00 h.

Dne 1. 1. 2015 vstoupila v účinnost nová
právní úprava, která zavádí automatický pře-
chod nároku z průkazů mimořádných výhod na
průkaz osoby se zdravotním postižením (prů-
kaz OZP). Úřad práce ČR už nebude sám za-
hajovat správní řízení z moci úřední, jako tomu
bylo doposud, a nebude sledovat, kdy skončí
platnost průkazu u jednotlivých klientů. To
znamená, že každý držitel průkazu TP, ZTP
nebo ZTP/P si bude muset sám hlídat dobu
platnosti průkazu a včas požádat o její pro-
dloužení. Je to stejný model jako u občan-
ského nebo řidičského průkazu. 

Lidé by si proto měli už sami zajistit vý-
měnu dosavadních průkazů za nové plas-
tové kartičky podobné řidičskému nebo
občanskému průkazu, a to do 31. 12. 2015.
Na  základě vydání průkazu OZP vzniká jeho
majiteli mimo jiné nárok na vyhrazené místo
k sezení ve veřejných dopravních prostředcích
pro pravidelnou hromadnou dopravu osob,
přednost při osobním projednávání jeho zále-
žitosti na úřadech, bezplatnou dopravu pravi-
delnými spoji místní veřejné hromadné
dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, auto-
busy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé
vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve
vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidel-
ných vnitrostátních spojích autobusové do-
pravy, parkovací průkaz nebo bezplatnou
dopravu vodícího psa. Rozsah výhod se liší
podle typu průkazu OZP, který vychází
z předchozího posouzení zdravotního stavu
žadatele. 

Kdo má nárok na vydání nového průkazu 
Držitelé platného průkazu mimořádných

výhod mají nárok na průkaz OZP stejného
typu (TP, ZTP, ZTP/P), což odpovídá závaž-
nosti jejich zdravotního postižení. Nárok na
průkaz OZP u těchto osob trvá po dobu, po kte-
rou měly přiznány mimořádné výhody. Pokud
klient nemůže doložit dobu platnosti přiznání
mimořádných výhod, nárok na průkaz OZP
trvá pouze po dobu platnosti průkazu mimo-
řádných výhod. Zároveň také držitelé platného
průkazu OZP vydaného podle předpisů účin-
ných do 31. 12. 2013 mají nárok na průkaz
OZP. Nárok na takto vydaný průkaz OZP trvá
po dobu, na kterou jim ÚP ČR přiznal nárok
na předchozí průkaz. 

Postup při prokazování nároku
na průkaz OZP 

Žadatelé musí vyplnit na příslušném kon-
taktním pracovišti ÚP ČR tiskopis s názvem
„Žádost o přechod nároku na průkaz osoby
se zdravotním postižením“. Formulář lze na-
lézt na stránkách MPSV ČR na rozcestníku
https://formulare.mpsv.cz/oksluzby/cs/wel-
come/forms.jsp?NID=EFOKsluzby.Zados-
tOZP O nový průkaz musejí lidé požádat
nejpozději do 31. 12. 2015. V opačném
 případě jim na něj zanikne nárok. Žádost se

Předběžná nabídka zájmového vzdělávání (kroužků)
DDM Slavkov u Brna ve školním roce 2015/2016
Pravidelná zájmová činnost

Zájmový útvar Cena Platby
Nově otevřené kroužky

1. Hry s dramaťáčkem (1. a 2. tř.) 350,– pololetně
2. Mladý přírodovědec: pololetně1x měsíčně / pololetně 1x za 14 dní 400,– pololetně
3. Mladý elektromontér 1x měsíčně (ml. + st.) 500,– pololetně
4. Jóga: pro miminka / pro maminky s batolátky / pro těhotné 120,– jednotl. vstup

Kroužky se sportovním zaměřením
5. Atletický kroužek ml. (2x týdně) 650,–

Atletický kroužek st. (2x týdně) 850,– pololetně

6. Florbal (1. a 2. třída ZŠ) 350,– pololetně
7. Florbal  (3. a 4. třída ZŠ) 350,– pololetně
8. Florbal (5. a 6. třída ZŠ) 350,– pololetně 
9. Florbal – starší hoši (7. a 8. třída ZŠ) 350,– pololetně

10. Míčové hry – příprava na beachvolejbal 350,– pololetně
11. Volejbal dívky (2x týdně) 600,– pololetně
12. Stolní tenis – okresní soutěž (tréninky+ víkendové turnaje) 650,– pololetně
13. Stolní tenis pro začátečníky 400,– pololetně
14. Sportovní hry 350,– pololetně 
15. Fotbal pro mladší 600,– pololetně 
Tvořivé kroužky
16. Korálkování 400,– pololetně
17. Keramický kroužek (3. a 4. tř. začátečnící) 600,– pololetně
18. Tvořivá dílnička: 1. skupina – začátečníci; 2. skupina – pokročilí 400,– pololetně
19. Tvořivá dílnička pro rodiče s dětmi (2 skupinky) 1x měsíčně 50,– jednotl. vstup
Další zajímavé kroužky
20. Rybářský kroužek 100,– ročně 
21. Angličtina pro předškoláky 650,– pololetně 
22. Šachový kroužek 200,– pololetně
23. Odpolední hrátky 100,–/1 hod. pololetně
24. Školička vaření (mladší + starší) 600,– pololetně
25. Cvičení rodičů s dětmi (1. skupina odpoledne popř. 2. skup. dopoledne) 40,– jednotl. vstup
26. Baby klub bez programu (volné hraní) 30,– jednotl. vstup 
27. Kondiční zdravotní cvičení 40,– jednotl. vstup 
28. Pilates –zdravotní cvičení pro dívky a ženy 40,– jednotl. vstup 

Pozn.: Pro otevření zájmového kroužku se musí přihlásit nejméně 10 zájemců.

Nábor do zájmových kroužků bude probíhat během září. Přihlášky si můžete:
• vyzvednout přímo v DDM Slavkov u Brna (poslední týden v srpnu a během září).
• stáhnout z našich webových stránek ddmslavkov@tiscali.cz. 
Bližší informace získáte během září na tel. číslech: 544 221 708 nebo 605 083 322.

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz
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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

Ve dnech 4. 9.–1. 11. 2015 provoní přízemí
Zámku Slavkov – Austerlitz výstava o historii
cukrářství s názvem Historické cukrárny. 

Výstava popisuje historii a vývoj cukrařiny
v rámci Českých zemí. Návštěvníci se seznámí
s historií nejoblíbenějších cukrářských surovin
a pamlsků, například marcipánu, perníku nebo
zmrzliny. Výstava se blíže věnuje první polo-
vině 20. století. Do období první republiky nás
přenese vybavení a výzdoba interiéru a také
nejoblíbenější tehdejší cukrovinky. Zákusky

Historické cukrárny
a bonbony vytvořené dle dobových receptů do-
plní mnohdy již neznámé cukrářské vybavení
a prvorepublikové reklamy. Oživením expo-
zice je životní příběh prvorepublikového
mistra cukráře a majitele několika brněnských
cukráren F. Novotného.

Přijďte si zavzpomínat na kouzelnou dobu
první republiky, kdy se v cukrárně za pultem
usmívala slečna se zástěrkou v bílém čepečku
a čokoláda byla opravdovou čokoládou. Jste
srdečně zváni! Hana Partyková, ZS-A

Zámek Slavkov – Austerlitz společně s Jez-
deckým klubem Acaballado a městem Slavkov
u Brna pořádají u příležitosti 246. výročí naro-
zení Napoleona Bonaparta dne 15. srpna Na-
poleonské hry. 

V zámeckém parku budou téměř celý den
probíhat komentované ukázky výcviku jednot-
livých druhů zbraní a jezdectva, přehlídky uni-
forem a praporů. Součástí budou i dovednostní
soutěže vojáků, kdy budou vojáci prověřeni
např. v rychlosti střelby, sekání šavlí apod. Vy-
vrcholením vojenské části programu pak bude
v 16 hodin bitevní střet v zámeckém parku,
který opět připomene vybranou část bitvy z na-
poleonských válek. Vedle vojenského části

Napoleonské hry 2015
bude pro návštěvníky připravena i část zamě-
řující se na život tehdejší aristokracie, jejímž
vyvrcholením bude od 20 hodin Zámecký his-
torický bál v Historickém sále zámku. 

Celý letošní program však bude zaměřen na
připomínku jednoho z nejvýznamnějších Na-
poleonových velitelů dosáhnuvšího hodnosti
Maršál Francie, Luise Berthiera, od jehož
úmrtí letos uplyne 200 let. S jeho jménem je
spojována realizace Napoleonových tažení od
roku 1800 až do roku 1814. Pravou rukou cí-
saře byl i v bitvě u Slavkova, kde se účastnil
i geniálního tahu této bitvy, proslulého Napo-
leonova lvího skoku, který rozhodl celou bitvu
a vešel do dějin. 

V závěru sobotního programu od 21.30
hodin budou vypáleny slavnostní salvy k na-
rozeninám císaře Napoleona, na které volně
naváže multimediální program spojený s vi-
deomappingem a doplněný ohňostrojem
s názvem „Berthier“. Unikátní videomapping
promítaný přímo na průčelí zámku připomene
význam a život maršála Berthiera. 

Tak jako každý rok se i letos mohou náv-
štěvníci Napoleonských her těšit na bohatý
 doprovodný program. Na nádvoří zámku bude
připraven Zámecký košt vín s prezentací
a výstavou moravských vín, tradičně zahájený
ukázkou dobové sabráže z koňského sedla.
V zámeckém parku bude po celý den probíhat
řemeslný jarmark s nabídkou nejrůznějších
výrobků, pochutin a nápojů.

Prohlídkovou trasu zámku ožijí kostýmo-
vanými prohlídkami s napoleonskou tema-
tikou přibližující vedle osobnosti císaře
Napoleona i další  postavy, které na zámku
v minulosti žily. Zkrátka nepřijdou ani náv-
štěvníci expozice Austerlitz – malé město
velkých dějin, pro něž je na tento den připra-
vena speciální sleva. 

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Sleva na vstup do expozice
„Austerlitz – malé město
velkých dějin“

V sobotu 15. srpna v rámci Napoleonských
her budou mít všichni návštěvníci možnost vy-
užít slevy na vstup do expozice „Austerlitz –
malé město velkých dějin“, která je umístěna
v zrekonstruovaných konírnách slavkovského
zámku. Návštěvníkům přibližuje bitvu u Slav-
kova a napoleonské války prostřednictvím pů-
sobivého promítání, možnosti vyzkoušet si
zbraně, či prezentací originálních exponátů. 

Zvýhodněné vstupné (dospělí 70 Kč, seni-
oři, děti, studenti a ZTP 30 Kč) bude možno
využít pouze tento den během standardní ote-
vírací doby (tj. od 9 do 17 hod.). Navštivte naši
expozici, kde nejen díky poutavým audiovizu-
álním projekcím poznáte historickou událost,
která obrovskou mírou ovlivnila Slavkov
a okolí. 

Těšíme se na vaši návštěvu.
Mgr. Jana Formánková, ZS-A

Napoleonské hry v r. 2014 • Foto: 2x archiv ZS-A

Historická cukrárna • Foto: archiv ZS-A
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Již pošesté připravilo chorvatské město Pag
ve dnech 18.–20. června Mezinárodní festival
krajky. Pašská šitá krajka je významným kul-
turním dědictvím, které je zapsáno jako pa-
mátka UNESCO. Právem. Historické vzory
této krajky se předávají z generace na generaci
a tato dovednost je znát i na nově vypracová-
vaných krajkách. Důležité je i to, že tato tra-
dice má své pokračovatele i v mladé generaci. 

Zástupci Slavkova u Brna, které je družebním
městem Pagu, měli možnost se zúčastnit i letoš-
ního festivalu. Celkem sedm států – Česká re-
publika, Itálie, Chorvatsko, Rakousko,
Slovensko, Slovinsko a Švýcarsko, zde předsta-

vilo krajkářské práce zastoupených škol, spolků
i jednotlivců. Na výstavě převládala paličko-
vaná krajka – od přísně tradiční, kterou před-
vedla zejména hostitelská země a krajkářky ze
Slovenska či Itálie, až po extravagantní, avšak
velmi zajímavé kreace na švýcarském stánku. 

Slavkov zde vůbec poprvé představil histo-
rické krajky ze zámeckých sbírek. Dominant-
ním exponátem byl velký ubrus zhotovený
technikou páskové krajky ze 30. let 20. století.
Široká pásková krajka se objevuje i na liturgic-
kém oděvu – rochetě – rovněž z období první
republiky. Kromě historických předmětů zde
krajkářky předvedly rovněž svá díla. Alena

Holoubková představila své návrhy krajky po-
užité jak na oděvu, tak na oděvních doplňcích.
Textilní tašky a kabelky budily zaslouženou
pozornost. Vladimíra Zichová prezentovala
krajky, kterými představila zlomek návrhů
z tvorby významného českého krajkáře –
Zdeňka Doležala. 

Na festivalu byla již tradičně velmi vstřícná
atmosféra a díky četným návštěvníkům byl
Slavkov i zámek příznivě představen. Není bez
zajímavosti, že někteří zahraniční návštěvníci
město Slavkov u Brna a zámek nejenom znali,
ale navštívili ho i opakovaně.

PhDr. Vladimíra Zichová, ZS-A

Všichni ti, kteří plánují v příštím roce
svatbu, ale nejen oni, jistě ocení pozvánku na
Zámecké svatební dny, které proběhnou na
Zámku Slavkov – Austerlitz na přelomu září
a října, tedy v týdnu od 24. září do 1. října
2015. Díky této akci se prohlídková trasa
zámku promění z historické na svatební. 

V jednotlivých místnostech bude vystaveno
vše, co je pro svatební den potřebné a důležité.
V rámci prohlídky se tak krátce seznámíte s his-
torií zámku a svatebních obřadů, prohlédnete si
nádherné svatební šaty, slavnostně přichystanou

Zámecké svatební dny
svatební tabuli nebo např. ukázky práce grafiků,
floristů, fotografů, vizážistek, cukrářů a dalších.
Prohlídková trasa bude uzpůsobena tak, abyste
si mohli prohlédnout zejména ta místa, kde se
může na našem zámku uskutečnit svatební
obřad a to jak církevní, tak i civilní. 

Vznešené a slavnostní prostředí slavkov-
ského zámku je pro svatby jako stvořené. Te-
maticky vyzdobené interiéry přilákají jistě
nejen ty, které tento významný den čeká, ale
i ty, kteří mají rádi estetické prostředí. 

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

Slavkov u Brna a 6. mezinárodní festival krajky

Zámecký košt vín
Sobotní odpoledne 15. srpna bude zámecké

nádvoří patřit milovníkům vína. Proběhne tu
totiž Zámecký košt vín. Těšit se můžete na
ochutnávku různých druhů těch nejlepších mo-
ravských vín, která přivezou a představí přímo
samotní vinaři.  

Slavnostní zahájení Zámeckého koštu se
uskuteční ve 12 hodin, a to hromadnou sabráží
sektů z koňského sedla, kdy se opět pokusíme
o pokoření rekordu v počtu jezdců, kteří budou
tuto sabráž provádět.  

Vstupné ve výši 100 Kč zahrnuje možnost
ochutnávky degustačních vzorků od všech pří-
tomných vinařství. 

Věříme, že v těchto letních dnech návštěv-
níky zámku možnost okusit výborná moravská
vína nejvyšší kvality jistě zaujme. Všichni jste
srdečně zváni.

Ing. Jana Slouková, ZS-A

Dovolená v městské
knihovně

Dovolujeme si upozornit vážené čtenáře
a návštěvníky Městské knihovny ve Slav-
kově u Brna na to, že z důvodů čerpání do-
volené bude ve dnech 17.–31. srpna
knihovna uzavřena. Výpůjční lhůta zapůjče-
ných knih z předchozího období bude ade-
kvátně prodloužena.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na
vaši návštěvu.               Mgr. Jiří Blažek, ZS-A

Festival krajky • Foto: 2x archiv ZS-A

Zámecké svatební dyn • Foto: archiv ZS-A
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Program kina Jas – srpen 

Letní filmový festival – 1.– 8. srpna, park
1. srpna, sobota, 21 hodin

PADDINGTON
Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z nejtemnějšího Peru, nosí červený klobouček a víc než cokoliv jiného miluje marmeládové
sendviče. Když zemětřesení zničí jeho domov, pošle ho teta Lucy do Londýna aby zde našel novou rodinu. Sám a opuštěný na paddingtonském
nádraží pomalu zjišťuje, že život ve velkoměstě není úplně takový, jak si ho představoval. Žánr: Komedie/Rodinný. 95 minut, vstupné 50 Kč

2. srpna, neděle, 21 hodin

DOMÁCÍ PÉČE
Obětavá zdravotní sestra Vlasta (Alena Mihulová) ošetřuje spoustu rázovitých místních pacientů. Když se však dozví. Že sama potřebuje pomoc,
musí ji začít hledat mimo prostředí, které zná. Díky dceři jednoho z pacientů (Tatiana Vilhelmová) a její esoterické mentorce (Zuzana Krónerová),
začíná objevovat svět alternativního léčení a díky němu snad i sebe samu… To však k velké nelibosti manžela Ladi (Bolek Polívka), který na tyhle
„hňupoviny“ nevěří. Žánr: Komedie/Drama. Režie: Slávek Horák. 92 minut, vstupné 50 Kč

3. srpna, pondělí, 21 hodin 

PODFUKÁŘI 
Skupina čtyř špičkových iluzionistů v napínavé hře na kočku a myš s FBI a finančními magnáty. Team iluzionistů se kromě přípravy svých show zabývá
také organizací bravurních a efektních bankovních loupeží zaměřených proti zkorumpovaným finančníkům. Během svých vystoupení pak tito novodobí
Robinové Hoodové nejenže loupež v přímém přenosu provedou, ale následně nechají „zabavené“ peníze pršet na ohromené diváky. Žánr: Mysteriózní/
Krimi. Režie: Louis Leterrier. Hrají: Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Woody Harrelson, Melanie Laurent a další. 116 minut, vstupné 50 Kč

4. srpna, úterý, 21 hodin

HODINOVÝ MANŽEL
Film Hodinový manžel je příběh čtyř přátel, kteří společně provozují bazén. Ten jim jednoho dne jako nevyhovující vypustí hygiena a čtveřice se rázem
ocitá doslova na dně. Z nedostatku příležitostí začnou chlapi podnikat jako „hodinoví manželé“ a zakrátko si najdou klientelu mezi místními
dámami. To se však pomalu přestává líbit manželkám hrdinů… Žánr: Komedie. Režie: Tomáš Svoboda. Hrají: David Novotný, Bolek Polívka, Jitka
Čvančarová, Eva Holubová, Simona Babčáková, Lenka Vlasáková, David Matásek. 100 minut, vstupné 50 Kč

5. srpna, středa, 21 hodin

KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU 
Děj této romantické komedie se odehrává v jižní Francii v roce 1920. Stanley je britský kouzelník a mistr iluzionista, který je povolán do Francie na žádost
aristokratické rodiny, aby odhalil možný podvod. Sophie, jako možné falešné spirituální medium, je objektem jeho zkoumání. Je pravděpodobné, že tato
krásná a tajemná žena využívá přízeň bohaté rodiny.. Nicméně komplikace nastanou, když se náš „detektiv“ do ní bezhlavě zamiluje. Režie: Woody Allen.
Hrají: Emma Stone, Colin Firth, Eileen Atkins, Hamish Linklater, Rudolf Krause, Antonia Clarke. 97 minut, vstupné 50 Kč

6. srpna, čtvrtek, 21 hodin

WHIPLASH
Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o slávě. Pronásledovaný neúspěšnou spisovatelskou kariérou svého otce je rozhodnutý
vystoupat až na samotný vrchol nejprestižnější hudební konzervatoře. Jednoho večera na Andrewa, který právě cvičí na bicí, narazí Terence Fletcher,
dirigent proslavený svým učitelským talentem ve stejné míře jako svými nemilosrdnými praktikami. Ačkoliv si spolu toho večera příliš mnoho nesdělí,
probudí Fletcher v Andrewovi touhu dosáhnout svého cíle. Žánr: Hudební/Drama. Režie: Damien Chazelle. Hrají: Miles Teller, Melisa Benoist, Austin
Stowell, Paul Reiser, Damon Gupton, Nate Lang. 107 minut, vstupné 50 Kč

7. srpna, pátek, 21 hodin

VELKÁ ŠESTKA 
Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat
svůj talent. Když se parta jeho kamarádů kvůli katastrofální souhře náhod ocitne uprostřed hry, kterou kdosi zahrál v ulicích San Fransokya, Hiro se
obrátí na svého nejbližšího kamaráda – robota jménem Baymax. Žánr: Animovaný/Akční/Komedie/Rodinný. 108 minut, vstupné 50 Kč

8. srpna, sobota, 21 hodin

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

Začátek promítání po setmění, tzn. ve 21 hodin, hraje se za každého počasí – vyjma situace, kdy by projekci znemožnil příliš
silný vítr. V případě velmi jasného počasí může být začátek představení o cca 15 minut opožděn. Vstupné jednotné 50 Kč.

22. srpna, sobota, 19.30 hod.

NENASYTNÁ TIFFANY                                                                                         
Pepa (Leoš Noha) tráví většinu času vysedáváním po hospodách. Aby si vydělal na skromné živobití, vykrádá chaty a ukradené předměty
prodává v zastavárně. Jednou je málem chycen při činu a během následného útěku náhodou objeví starou videokameru. Ta skrývá záznam,
který odhaluje cestu k pokladu. Žánr: Dobrodružný/Horor/Sci-Fi. Režie: Andy Fehu. Dále hrají: Jiří Panzner, Pjeer van Eck, Petr Čtvrtníček.
80 minut, vstupné: 75 Kč, přístupný od 15 let

23. srpna, neděle, 16.30 hod.

PEJSCI Z VESMÍRU
Film pohádkovou formou popisuje první fáze kosmonautiky, kdy byla místo lidí na orbitu odesílána zvířata. Bělka a Strelka byli první
živí tvorové, kteří se vrátili z vesmíru živí. Příběh je vyprávěn potomkem Bělky, kterého Nikita Chruščov daroval americkému
prezidentu J. F. Kennedymu. Animovaný film. 80 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný  

26. srpna, středa, 19.30 hod.

TEORIE VŠEHO   
Příběh začíná v roce 1963, kdy má jednadvacetiletý Stephen Hawking, našlápnuto ke skvělé budoucnosti. Spolužáci i profesoři ho
naprosto zbožňují, stejně jako krásná Jane, která na téže škole studuje umění. On na oplátku zbožňuje ji. Když však v osobním
i profesním životě stane na pomyslném vrcholu, zažije nemilosrdný pád. Režie: James Marsh. Hrají: Eddie Redmayne, Felicity Jones,
Emily Watson, Harry Lloyd, Charlotte Hope. Žánr: Životopisný/Romantický/Drama. 123 minut, vstupné: 75 Kč, přístupný od 12 let

29. srpna, sobota, 19.30 hod.

JAK JSME HRÁLI ČÁRU 
Malý Petr vyrůstá v péči prarodičů protože jeho rodiče emigrovali do Vídně a od té doby se ho prostřednictvím úřadů marně snaží získat.
I proto Petr vymýšlí nejrůznější způsoby, jak se přes čáru dostat, pro což má čím dál menší pochopení velitel místních pohraničníků. Mnohem
větší problémy má ale Petr s partou černogardistů, kteří si libují v trápení slabších dětí. Režie: Juraj Nvota. Hrají: Richard Labuda, Libuše
Šafránková, Milan Lasica, Ondřej Vetchý, Slávka Halčáková. Žánr: Komedie/Drama. 102 minut, vstupné: 80 Kč, mládeži přístupný

30. srpna, neděle, 16.30 hod.

ZVONILKA A TVOR NETVOR 
Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. Víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit
růži podle trní a že každý tvor je v jádru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným tvorem Netvorem. Zatímco Zvonilka a její vílí kamarádky nevědí,
co si mají o záhadném zvířeti myslet, strážci Hvězdné rokliny, vílí Skauti, se rozhodnou magického tvora ulovit dřív, než přivolá na jejich
společný domov zkázu. Žánr: Animovaný/Dobrodružný/Rodinný. 76 minut, vstupné: 65 Kč, mládeži přístupný

Letní filmový festival 
Vážení příznivci filmového umění a zábavy,

dovolujeme si vás pošesté v řadě pozvat na
Letní filmový festival Slavkov konaný tradičně
v zámeckém parku. Představení začínají ve 21
hodin, hraje se za každého počasí – vyjma si-
tuace, kdy by projekci znemožnil příliš silný
vítr. V případě velmi jasného počasí může být
začátek představení o cca 15 minut opožděn. Na
každý film platí jednotné vstupné 50 Kč. Ob-
čerstvení zajištěno. Ing. Jana Slouková, ZS-A

Prohlídky s hvězdami
Marilyn Monroe, Marlene Dietrich nebo třeba

Victoria Beckham… Tyhle a mnoho dalších
osobností mohou ztvárnit průvodci zámku Slav-
kov – Austerlitz v letošním srpnu. Na zámku se
totiž chystají prohlídky s hvězdami červeného
koberce! Akce navazuje na minulé ročníky tzv.
Vintage týdnů, kdy průvodci provázeli návštěv-
níky zámkem v dobově inspirovaných oděvech
podle první poloviny 20. století. V letošním roce
dostane akce trochu jiný nádech a kromě stylu
Old Hollywood Glamour se můžete setkat také
se současnou vizáží hvězd. 

Klíčovým prvkem této akce jsou specificky
stylizovaní průvodci, kteří dodají prohlídkám
dotyk elegance a umocní vizuální zážitek z pro-
hlídky. Návštěvníci se dozvědí tradičně
všechny důležité informace z historie, ale navíc
zjistí například to, kdy a v jakých snímcích stří-
brného plátna zazářil náš zámek.

V rámci této srpnové akce bude ve vstupní
hale zámku vytvořen také fotokoutek a budete
se tak moci se svým průvodcem alias „filmo-
vou hvězdou“ po prohlídce vyfotit (vlastním
foťákem!). Ti z vás, kteří pak svoji fotografii
zveřejní na facebookových stránkách zámku,
budou zařazeni do slosování o zajímavou cenu.

Na prohlídky jednotlivců není nutná rezer-
vace. Poslední prohlídka začíná nejpozději ho-
dinu před zavírací dobou zámku. Akce
neprobíhá 15. 8. z důvodu konání Napoleon-
ských her. David Kučera, DiS., ZS-A

Pohádková výstava
Znáte Kubu Kubikulu? Pamatujete si animo-

vané postavičky z večerníčků Bratrů v triku?
Chcete strávit odpoledne ve společnosti hezkých
obrázků, milých filmů nebo ve výtvarné dílničce?

Právě pro vás je určena výstava Svět loutek
a animovaných filmů Jana Karpaše, tvůrce
a režiséra mnoha oblíbených animovaných pří-
běhů. Na výstavě se seznámíte s jeho tvorbou,
prohlédnete si loutky a ukázky filmových scén.
Pro děti je připravena výtvarná dílnička s oma-
lovánkami a také můžete zhlédnout krátké
filmy promítané v rámci výstavy.

A kdo výstavu ještě neviděl, neváhejte,
neboť potrvá pouze do 30. srpna 2015. Těšíme
se na vaši návštěvu! Hana Partyková, ZS-A 

Prohlídky s hvězdami • Foto: archiv ZS-A
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Tým Glitter Stars ze ZŠ Komenského ze
Slavkova u Brna zažil nezapomenutelný ví-
kend ve slovinské Ljubljani při příležitosti ko-
nání ME v cheerleadingu. Velká pozornost
byla věnována naší dvojici – Anetě Macharové
s Tomášem Přichystalem (mistrům ČR v kate-
gorii individual), která na zahajovacím cere-
moniálu celého šampionátu představila
Českou republiku v tradičním kyjovském kroji.

V obrovské konkurenci evropských týmů
z 23 zemí (z nichž každá může postavit ke
startu dva týmy v každé kategorii) a 3100 sou-
těžících se naši sportovci neztratili a přivezli
bronzovou medaili za kategorii Partner Stunt
Junior, skvělé 6. místo obsadila děvčata v ka-
tegorii Double Freestyle Pom Junior, 7. místo
Group Stunt Coed Junior a 9. místo Team

Bronz z ME pro Glitter Stars Slavkov
Cheer Coed Junior. I přes nemalou nervozitu
všichni předvedli úžasné výkony. Slavkovští
svěřenci celý rok neuvěřitelné dřeli a na svůj
výkon nastoupili s úžasným energickým od-
hodláním, za což je porotci z celého světa
velmi chválili. Vždyť slavkovský tým získal na
ME pro Českou republiku  jedinou medaili.
https://www.facebook.com/europeancheeru-
nion/videos/1068564189839043/

Slavkov u Brna a celou ČR na ME skvěle
reprezentovali tito soutěžící: Blažková Vero-
nika, Budíková Barbora, Cupalová Monika,
Čalkovská Klára, Čermáková Žaneta, Hrubá
Gabriela, Kejdová Veronica, Krček David,
Křetínská Denisa, Kučerová Anita, Kutrová
Karolína, Macharová Sabina, Mannerová Kris-
týna, Martínková Daniela, Procházková Mar-

tina, Přichystal Tomáš, Ruchike Natálie,
Schwesig Victoria, Soustružníková Petra, Uhlí-
řová Denisa, Vojtková Markéta, Zittová An-
drea, Dočekalová Klára, Šilerová Denisa
a Žemlová Adéla.

Soutěžícím k jejich úžasným výkonům mů-
žeme jen gratulovat a popřát, aby ve své píli
vytrvali a dělali nám všem ještě dlouho radost.
Poděkování patří i hlavní trenérce Mgr. Renátě
Macharové a jejím pomocnicím Renatě Mar-
tínkové, Tamaře Divácké a Dominice Borkové
(podobně i Pavle Přichystalové, která díky ma-
teřským povinnostem tentokrát fandila z do-
mova na dálku) za jejich obětavou celoroční
práci s dětmi a také městu, které svou finanční
podporou umožnilo týmu Glitter Stars se této
prestižní akce zúčastnit. GS

Komici z pořadu Na Stojáka na nádvoří zámku
JAMU. V současnosti působí v divadle Na Fi-
dlovačce, kde ztvárňuje několik charakterních
rolí.

Michal Kavalčík, známý jako Ruda z Os-
travy zase potvrdil, že ostrý ostravský humor

umí pobavit i Jihomoraváky. Na open air scéně
se objevil i Michal Knor, zakladatel uskupení
Komici s.r.o. Nechyběl ani Richard Nedvěd,
který své komediální výstupy prošpikoval kou-
zelnickými triky. vs

Přední čeští stand up komici excelovali v ne-
děli 21. června. Diváky rozesmála například
Iva Pazderková, která sice vystupuje pod pře-
zdívkou „Blbá blondýna“, ale její životopis ale
hovoří o opaku. Vystudovala brněnskou

Glitter Stars • Foto: 2x archiv školy

Vystoupení komiků z pořadu Na stojáka na nádvoří zámku • Foto: 5x archiv 
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ZŠ Tyršova děkuje
Během školního roku probíhala na Základní

škole Tyršova ve Slavkově u Brna spolupráce
s několika subjekty, která přispívá k obohacení
náplně školní výuky.

Poděkování patří Městské policii ve Slav-
kově u Brna. Pod vedením pana Petra Smej-
síka mají žákyně devátých ročníků možnost
získat základní dovednosti v sebeobraně.

Další poděkování patří společnosti B. Braun
Avitum Austerlitz s.r.o. Paní Renata Zrotálová
z rehabilitačního zařízení zabezpečuje odbor-
nou část dlouhodobého školního programu pro
rovná záda.

Díky Austerlitz Golf resortu si mohou žáci
školy vyzkoušet základní golfové údery pod
vedením sympatického instruktora Honzy Ja-
koubka.

Všem patří upřímné poděkování za jejich
ochotu a vstřícnost při spolupráci se školou
a za jejich příkladný přístup k činnosti se žáky
školy. Po předběžné domluvě by zavedená spo-
lupráce měla pokračovat i v příštím školním
roce. Mgr. Hana Charvátová

Dlouhodobý školní projekt pro rovná záda
i v letošním školním roce proběhl přesně
podle naplánovaného harmonogramu.

Stěžejní náplní projektu je výuka nepovin-
ného předmětu zdravotní tělesná výchova,
který je určen žákům druhých až pátých tříd.
Další, velmi důležitou roli, hraje spolupráce
s odborným rehabilitačním pracovištěm
B.Braun Avitum Austerlitz s.r.o. Díky této
spolupráci probíhá na konci školního roku od-
borné vyšetření (kineziologický rozbor) držení
těla dětí. V letošním školním roce jsme zazna-
menali již vynikající výsledky. U většiny žáků,
kterým byla v předchozích letech shledána od-
chylka od správného držení těla, došlo k vý-

Projekt rovná záda přináší výsledky
raznému zlepšení. Velká část těchto žáků pra-
videlně navštěvovala během školního roku ho-
diny zdravotní tělesné výchovy. Někteří rodiče
se svými dětmi začali navštěvovat na naše do-
poručení rehabilitační zařízení.

Náplň školního projektu, spolupráce s ro-
diči a odborníky vede k včasnému podchy-
cení a řešení v současné době civilizačního
problému, jako jsou vady a bolesti zad.
V příštím školním roce bude projekt pro
rovná záda na Základní škole Tyršova ve
Slavkově u Brna pokračovat. Za zmínku stojí
i spolupráce školy v rámci projektu s Mateř-
skou školkou Zvídálek.

Mgr. Hana Charvátová

V pondělí ještě poslední školní povinnosti,
v úterý golfový výcvik, ve středu plážový vo-
lejbal, ve čtvrtek turistická vycházka s opéká-
ním špekáčků a v pátek předání posledního
vysvědčení… Tak by se dal jednou větou shr-
nout poslední týden povinné školní docházky
deváťáků na Základní škole Tyršova ve Slav-
kově u Brna. Žáci tak opět strávili poslední

Týden pohybových aktivit se vydařil
společné chvíle mimo školní lavice, zažili
spoustu legrace, zavzpomínali na některé spo-
lečné zážitky a hlavně si příjemně zasportovali.
Týden pohybových aktivit devátých ročníků je
součástí dlouhodobého školního projektu pro
rovná záda, takže budoucí deváťáci se mohou
na stejné aktivity těšit už nyní.

Mgr. Hana Charvátová

Turnaj ve vybíjené
Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a Po-

litaví pořádá již od roku 2011 pro žáky 3.–5.
tříd soutěž ve vybíjené „O putovní cenu DSO
Ždánický les a Politaví“. Letošní V. ročník se
konal ve čtvrtek 18. června ve Ždánicích. Do
finále postoupila z okrskových kol družstva,
která se umístila na prvních dvou místech.
Naše družstvo se ve finále utkalo s žáky ZŠ
Komenského Slavkov, Velešovic, Milešovic,
Šaratic a Otnic. Hrálo se na dvou hřištích ve
dvou skupinách. Vítězné týmy obou skupin,
Otnice a Tyršova, bojovaly v posledním velmi
napínavém utkání o první místo.

První místo a putovní keramickou sošku
z dílny výtvarníka Jaroslava Homoly získalo
družstvo z Otnic, naše družstvo se umístilo na
krásném 2. místě a bronz si do Slavkova při-
vezli žáci ze ZŠ Komenského. Naše poděko-
vání a obdiv za úsilí vložené do hry patří
Tereze Urbanové, Petru Kachlířovi, Samueli
Vinklerovi, Karolíně Hornové, Adéle Červin-
kové, Jakubovi Jankovi, Sarah Vinklerové, Ra-
dimu Hořínkovi, Elišce Šemorové, Janu
Menšíkovi, Julii Kachlířové a Ondřeji Opleta-
lovi. ml

Plážový volejbal • Foto: archiv školy

Projekt rovná záda • Foto: archiv školy

Ceny pro vítěze vybíjené • Foto: archiv školy
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Hodně štěstí, děti naše!
Dne 29. května proběhlo slavnostní před-

ávání maturitních vysvědčení v Historickém
sálu slavkovského zámku za účasti zástupců
JMK – náměstka hejtmana Bc. Z. Pavlíka
a předsedy finančního výboru Bc. R. Hanáka,
zástupců města – starosty Michala Boudného
a místostarostky Ing. M. Jedličkové. Maturitní
vysvědčení získali absolventky a absolventi
oboru hotelnictví a podnikání a do dalšího ži-
vota jim přišli poblahopřát členové vedení
a pedagogové školy, rodiče, prarodiče a přátelé
školy. Srdečně přejeme jen to dobré v životě
a brzké setkání ve Slavkově u Brna a v naší
škole. Kulhánková Vlad., ISŠ

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

Tak by se dal popsat víkend na Špilberk
Food festivalu. My jsme měli možnost strávit
tento víkend od 5. června až do 7. června na
tomto gurmánském festivalu, pracovat a ve vol-
ném čase užít vše, co Špilberk nabízí. 

Restaurace U Fidela z Brna-Líšně ve spolu-
práci s pivovarem Starobrno připravila pěticho-
dové gurmánské menu, ve kterém snoubila
chutě pokrmů s pěti druhy piva. Ke každé
ochutnávce podával výklad obchodní sládek
Heinekenu Svatopluk Vrzala a důležité infor-
mace k pokrmům předložil hostům šéfkuchař
restaurace U Fidela Petr Vramba. Naši žáci
hostům tyto speciality servírovali. 

Ve volném čase jsme měli možnost ochut-
nat několik specialit, které nabízí i jiné re-
staurace. Jako nejzajímavější jsme hodnotili

Víkend plný zážitků
ochutnávku mořských plodů. První možnost
ochutnat tyto speciality nám dopřáli kuchaři
z restaurace Il Mercato, kteří připravili kre-
vety a kalamáry smažené v těstíčku. Pro
všechny asi nejzajímavějším zážitkem bylo
poprvé ochutnat čerstvé ústřice ze soutěže
v otvírání ústřic, kterou pořádala restaurace
Koishi, v neděli na hlavním pódiu porcoval

ze stejné restaurace Sushimaster Noritada
Saito padesátikilového tuňáka.

Další ochutnávku mořských plodů nám
umožnili kuchaři z Pavillon Restaurant, kde
jsme poprvé ochutnali nejen chobotnice, ale
i další zajímavě připravené pokrmy, např. gri-
lovaný hřbet z jelena a steak z velmi kvalit-
ního vyzrálého hovězího masa. Jako dezert
byly pochoutkou luxusní čokoládové lanýže
ze stejné restaurace, které nepřekonala ani
zmrzlina z čerstvého ovoce nebo mátové
osvěžení. 

Celý víkend bylo velmi krásné počasí, které
jsme ocenili spíše ve volném čase. Už se těšíme
na další ročník této gurmánské události, které
se opět velmi rádi zúčastníme. 

Ing. Bc. Lenka Svobodová, ISŠ

Po loňské exkurzi do naší historické a světově
proslulé továrny Tatra v Kopřivnici navštívili
v tomto roce žáci 1. a 2. ročníků oboru autome-
chanik 8. června „mladou“ továrnu TPCA
Kolín, kde se vyrábějí malé osobní automobily.

Tato továrna začala vznikat na zelené louce
v roce 2002 a již v roce 2004 z ní vyjely první
automobily. Vyrábí se zde malé vozy značky
Toyota, Peugeot a Citroën, jejichž produkce
míří z více než 99 % zhruba do 58 zemí světa.

Na úvod exkurze jsme zhlédli prezentaci
o vzniku firmy, celé výstavbě a vývoji až do
dnešní doby. Výrobce používá nejmodernější
a k životnímu prostředí velice šetrné technolo-
gie a zařízení. Viděli jsme všechny výrobní
haly, linky a celý výrobní proces od lisování,
svařování, lakovny, montáže až po velmi pří-
snou kontrolu kvality každého automobilu.

Budoucí automechanici v automobilce
Velmi zajímavé bylo plně robotizované svařo-
vací pracoviště bez lidské obsluhy.

Poté se žáci ustrojili do ochranných přileb
a brýlí. Každý si zavěsil na krk přijímač se slu-
chátky, ve kterých slyšel výklad průvodce a na-
sedl do vláčku, který nás vezl přímo po halách.
Mohli jsme tak na vlastní oči sledovat vznik
nových aut.

Na konci prohlídky se žáci zajímali o pra-
covní příležitosti, o požadavky kladené 
na zaměstnance i o jejich odměňování. Dozvě-
děli se tak spoustu zajímavých informací
ze svého oboru. Shodli se, že i přes delší
a únavnou cestu exkurze opravdu stála za to.
Ve firmě je samozřejmě zakázáno fotografo-
vání, na několika přiložených ilustračních
snímcích jsou vidět vyráběné typy aut. 

Ing. R. Kučera, ISŠ

Beseda s právníkem 
Dne 12. 6. nás poctil svou návštěvou

JUDr. Petr Živěla. Hned na začátku nám pan
doktor nabídl měsíční stáž v jeho advokátní
kanceláři. Přednáška byla na téma historie
a etika práva. Dozvěděli jsme se něco nového
o historických etapách vývoje práva, např.
o starověku, starém Řecku, Francii v době
Velké francouzské revoluce. Na konci předná-
šky nám zodpovídal naše otázky. Těšíme se, až
k nám pan Živěla zavítá znovu s dalším zají-
mavým tématem z oblasti práva.

M. Škaroupková, K. Michalíková, žákyně ISŠ

Dne 28. května jsme navštívili hlavní město
Rakouska – Vídeň. V ranních hodinách jsme
se sešli před školou a společně nastoupili do
autobusu. Za hodinu a půl jsme se ocitli na
místě. V bratislavském přístavu už na nás če-
kala „naše“ loď, s níž jsme se plavili po Dunaji
až do Vídně. Cestou jsme zahlédli mnoho dal-
ších lodí a botelů. Největším zážitkem všech
byla situace na říčním kanálu, kdy naši loď vy-
rovnala zdymadla s horní hladinou vodního
toku a my mohli proplout dále.

Když jsme vystoupili z lodi, do centra Vídně

Exkurze žáků ISŠ do Vídně
nás převezl autobus. Průvodce nás seznámil
s nejznámějšími vídeňskými památkami
a s historií města, poté jsme navštívili zábavní
park Prater a nákupní centrum Primark. Zde
jsme všichni nakoupili různé zboží za výhodné
ceny. 

Na konci výletu jsme byli všichni pořádně
znavení z náročného programu, a proto jsme
rádi a bez protestu nastoupili do autobusu na
zpáteční cestu. Už se těšíme, že Vídeň navští-
víme ve vánočním čase.

S. Bednářová, žákyně ISŠ

S žáky druhého ročníku oboru kuchař – číš-
ník jsme navštívili lihovar v Kojetíně, který
vlastní firma Tereos TTD. Lihovarem nás pro-
vedl Inženýr Martin Huba, který nám nejdříve
popsal historii lihovaru, získávání cukrové me-
lasy a samotnou výrobu lihu, výklad byl do-
plněn o prezentaci z fotografií. Následně jsme
prošli celý komplex lihovaru, podívali jsme se
na příjem melasy a její uskladnění, dále na
kvasné kádě, kultivaci kvasinek a velkou des-
tilační kolonu. Také jsem se mohli podívat na

Lihovar v Kojetíně
řídicí jednotky celého procesu výroby lihu. Ex-
kurze byla ukončena zajímavou degustací vý-
roků, při které jsme spíše jen vůní hodnotili líh
nižší kvality, tj. úkap a dokap, výpalky a hlavní
výrobek, líh velejemný, který se používá jak
v potravinářském průmyslu, kosmetickém prů-
myslu, tak i jako technický líh. Žáci měli asi
nejsilnější zážitek z celé exkurze z velmi vý-
razné vůně lihu v celém areálu, shodli se, že
na další exkurzi prý raděj pojedou do čokolá-
dovny. Ing. Bc. Lenka Svobodová, ISŠ 

Národní výstava myslivosti
Ve dnech 25.–28. června se na brněnském

výstavišti konala Národní výstava myslivosti
a zemědělství. Zástupci naší školy se zúčastnili
této akce v rámci propagace Jihomoravského
kraje a jejich odborných škol vučujících ga-
stroobory. První den byla výstava zahájena ga-
stronomickou soutěží mladých odborníků“
O putovní pohár hejtmana JMK“. Hlavní suro-
vinou byla vepřová panenka, její úprava
a vhodně zvolená příloha. Naši školu reprezen-
tovala žákyně 1. ročníku oboru kuchař – číšník
E. Zedníčková, kterou na soutěž připravovala
učitelka odborného výcviku paní Ludmila Sig-
mundová. I když byla Eva na takové soutěži
poprvé, obsadila krásné 6. místo. Kromě toho
na stánku školy probíhaly ukázky z vyřezávání
ovoce a zeleniny. Celá prezentace školy tak
splnila svůj účel. Ing. V. Bábek, ISŠ

Porcování tuňáka • Foto: archiv školy
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V¯ROâÍ 110. výročí založení střední školy ve Slavkově

U příležitosti tohoto výročí je třeba připo-
menout, že škola prošla několika názvy a měla
několik zřizovatelů. 

Její první název v roce 1905 byl – Zemská
odborná hospodářská škola. Přes zemědělskou
školu a SOU zemědělské se v roce 1994 stala
školou, která integruje studijní a učební obory. 

Důležitou etapou pro školu byla „Optima-
lizace středních škol“ v roce 1998. Došlo ke
sloučení tří středních škol v regionu a jednou
z nich bylo i SOU strojírenské v Rousínově.

Historie rousínov-
ského strojírenského
učiliště sahá do roku
1963. 

Město Rousínov je
však spíše známo jako město, které se prosla-
vilo dřevozpracujícím průmyslem a výrobou
nábytku. I první větší dílna, která se začala za-
bývat výrobou autokaroserií, byla původně
zařízena jako dílna kolářská. Během první
světové války měla tato dílna Tomáše Lepila
až 70 zaměstnanců. Po válce ale odbyt kolář-
ských výrobků poklesl a p. Lepil svou dílnu
přeorientoval na zhotovování součástek ke ka-
roseriím osobních i nákladních automobilů.
Dílna prosperovala a zakázek bylo dost a tak
nebylo divu, že počet zaměstnanců stoupl až
na 260 osob. Ještě během konjunktury, ve
dvacátých letech, provedl Lepil modernizaci
strojního zařízení a instaloval vlastní generá-
tor na výrobu elektrické energie. Ale hospo-
dářská krize ve třicátých letech dolehla i na
Lepilův podnik a tak na konci roku 1933 zde
pracovalo pouze 33 dělníků, a to ještě s ome-
zenou pracovní dobou. Řada dělníků proto
hledá práci i za hranicemi – ve Vídni. Takový

stav trval až do roku 1937, kdy došlo obno-
vení stálé výroby a počet dělníků byl částečně
naplněn. Období protektorátu a druhé světové
války je poznamenáno uspokojováním zaká-
zek pro vojenské účely, jsou navazovány ko-
merční styky s německými obchodníky. Stav
zaměstnanců je opět omezen brannou povin-
ností mladých lidí a nuceným nasazením
k práci v říši. 

Po skončení války a až do roku 1948 se do
Slavíkovic (místní část Rousínova) vrátila vý-
roba autodílů a karoserií pro autobusy. V roce
1948 byl Lepilův podnik znárodněn a zařazen
do národního podniku Karosa Vysoké Mýto.
Se začleněním do vyššího hospodářského
celku se v Rousínově přestaly vyrábět karose-
rie pro autobusy a jejich výroba byla převe-
dena do Vysokého Mýta. Slavíkovický závod
se začal zabývat výrobou různých karosář-
ských náhradních dílů a přešel na stavbu spe-
ciálních vozidel. Zaměstnanci a i vedení
podniku museli často překonávat těžkosti vy-

plývající ze změn sortimentu výrobků. Přichá-
zeli noví pracovníci, které bylo nutné nejprve
zapracovat v karosářském oboru. Stále častěji
to byly i ženy z domácnosti.

Řešení se nabízelo – vychovat svoje děl-
níky. Ale ze strany nadřazených hospodář-
ských celků nebylo pochopení. Až později,
a to se psal již rok 1963. To byl rok, kdy se po-
prvé v historii učňovského školství v Rousí-
nově začíná s výukou učňů v oboru karosář
a strojní zámečník,

Ale mezi tím ještě dojde několikrát ke
změně názvu závodu. Závod jako takový pro-
chází modernizací strojního zařízení, jsou při-
stavovány nové výrobní haly, ale sortiment
výroby zůstává i dále stejný – náhradní díly
pro karoserie a výroba účelových vozů.

S použitím archivních materiálů a ze vzpo-
mínek bývalých pedagogů SOUs Rousínov

zpracoval Mgr. Jaroslav Janík
(Pokračováním bude vznik odborné učňovské

školy při závodu SVA Rousínov)

Každoroční součástí srpnového programu
Napoleonských her jsou kostýmované pro-
hlídky občanského sdružení Per Vobis. Při
těchto prohlídkách se můžete v krásném pro-
středí slavkovského zámku setkat s jejich
majiteli a třeba i s dalšími osobami, které
budou na zámku jako hosté. Rádi se potkáme
s návštěvníky, kteří se chtějí setkat s uvede-

Kostýmované prohlídky zámku
nými osobami, seznámit se z historií zámku
a poznat něco z běžného života zámeckých
pánů.

Prohlídky se budou konat v sobotu 15. srpna
v 10.30 a 11.30 h. dopoledne a odpoledne ve
14, 15 a 16 hodin. Vstupenky si můžete rezer-
vovat v pokladně zámku tel.: 544 227 548.

o.s. Per Vobis

Úspěšná pátrací akce
Hodiny strachu musela prožívat rodina

malého chlapce v nedělní podvečer. Čtyřletý
hoch trpící autismem se ztratil v neděli 28.
června po sedmnácté hodině v obci Nížko-
vice. Po víc než hodinovém marném hledání
nahlásila matka pohřešování malého syna na
policii. Uvedla, že jsou na návštěvě a chla-
pec se během pár minut ztratil z místa před
domem, kde si maloval. Do rozsáhlé pátrací
akce se zapojili slavkovští, bučovičtí i vy-
škovští policisté a kriminalisté. Z Brna byly
povolány dvě desítky policistů Speciální po-
řádkové jednotky, psovod i vrtulník. Řady
strážců zákona rozšířilo i bezmála třicet pro-
fesionálních a především dobrovolných ha-
sičů z okolí. Velkou pomoc poskytla obec
Nížkovice, kde se po vyhlášení pohřešování
chlapce v místním rozhlase, zapojili do pá-
trací akce i občané. Vzájemná spolupráce
všech policejních i civilních složek nakonec
přinesla krátce po dvacáté hodině šťastný
konec. Hoch byl živ a zdráv nalezen v mí-
stním potoce, kde si zastíněn porostem keřů
a stromů hrál. Z důvodu možného podchla-
zení byl předán zdravotníkům, kteří vyhod-
notili, že je dítě v pořádku. Pak již putoval
malý výletník k matce. Poděkování patří
všem zúčastněným. Tento případ je krásným
příkladem spolupráce složek integrovaného
záchranného systému a občanů.

por. Mgr. Alice Musilová

Kostýmované prohlídky • Foto: archiv PV
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Jsme vám blíž
i ve Slavkově 

u Brna!

Otevřeli jsme pro Vás
již 23. pobočku!

841 111 113

facebook.com/armexenergy
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Nabízím
prostory k podnikání

67 m2 v přízemí
u náměstí ve Slavkově u Brna.

Vhodné k provozování prodejny, kanceláře, služby, vzorkovna…

Tel. 737 867 922

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

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

PŘIPRAVUJEME NOVÉ RODINNÉ DOMY VE SLAVKOVĚ POD ZLATOU HOROU

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

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

ENERGETICKÁ
TŘÍDA

A

PRODEJ
rodinného domu

v obci Milonice (okres Vyškov)
čp. 150 a 151 včetně zahrady.

Dražba proběhne dne 29. 9. 2015
v 9.30 hodin v sídle Moravské zemské

 knihovny v Brně, Kounicova 65a.

Vyvolávací cena 400.000,– Kč.
Kontakt:

dražební kancelář Royal Seal, s.r.o.,
www.royalseal.cz

tel. 530 331 858, 773 745 478

malífiství • natûraãství
Neplaťte drahým firmám a zkuste to s malířem a natěra-
čem Vránou levněji. Malba místností již od 17 Kč/m2. Nátěr
celých dveří od 300 Kč. Provádíme natěry fasád, oken, ra -

diátorů a jiných konstrukcí, na přání i úklid.
Vše se zárukou.

Z. Vrána • tel. 775 652 906

Nabízíme prostory pro podnikání
ve Slavkově u Brna u náměstí, vhodné k pro-
vozování kadeřnictví, kosmetiky, modeláže

nehtů, kanceláře, vzorkovny a jiných služeb…
Info na tel. 737 867 922



Marie Zdražilová

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

Poradenská kancelář
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše

strava, problém dnešní doby

• vitaminy, minerály, výrobky
Aloe vera pro vyčerpaný organismus

• konzultace a poradenství

• doplňky stravy FINCLUBU dobré zdraví po celý rok

• speciální opalovací přípravky

Kosmetika 

Možnost 
vyzkoušení

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

REZIDENCE 
AUSTERLITZ

PRODEJ 
RODINNÝCH 
DOMŮ
SLAVKOV U BRNA UL. ZELNICE III

POKRAČUJE

www.RezidenceAusterlitz.cz

Rezervujte si byt nebo RD

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

3. MÍSTO STAVBA JMK

STAVÍME PRO VÁS

18 nových domů

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

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

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

 pozinkované
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů

pálením,  řezáním pilou

Milan Májek a syn

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

775 697 788
milanmajek@volny.cz

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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

JIŽ 12 LET S VÁMI

Efektiv reality

Ing. Dana Hrazdírová
realitní makléřka

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

pálenice s tradicí

nabízí pûstitelÛm ovoce zpracování ovocn˘ch kvasÛ
na kvalitním, klasickém destilaãním zafiízení.

Rádi Vám poskytneme také praktické rady pfii zakládání kvasu.

Přihlášky na další sezonu přijímáme od července Po a St 8–16 hod.

Tel.: 544 221 168, 723 744 625 • E-mail: lihovarcervinka@seznam.cz
Ovocný lihovar Červinka, Bučovická 181, Slavkov u Brna



CITYREVOLUCE
velka televizni
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PROVOZUJE VIVO CONNECTION SPOL. S R.O., PODMÍNKY A VÍCE INFORMACÍ NA WWW.VIVO.CZ, TEL.: 515 537 537

SOBOTA NEDĚLE PONDĚLÍ
20:0020:2020:20

23:1021:2001:0023:00

HARRY POTTER
 A VĚZEŇ Z AZKABANU

TRESTNÁ 
LAVICE

DVA
A PŮL

CHLAPA

09:05 09:35

CHALUPÁŘI NESTYDA
POLICEJNÍ
AKADEMIE

4

00:45

ORDINACE
V RŮŽOVÉ
ZAHRADĚ

15:10 16:30

KA KAŽDÉ NAŠÍ TELEVIZI DOSTANETE SLUŽBU 
NÁVRAT 48 HODIN ZDARMA NA VŠECH KANÁLECH

NAPŘÍKLAD V PONDĚLÍ MŮŽETE SLEDOVAT VŠECHNY POŘADY Z UPLYNULÉHO VÍKENDU. 
JEDNODUŠE A ZDARMA

A CO NESTIHNETE, MŮŽETE SI NAHRÁT. DOKONCE I KDYŽ NAHRÁVANÝ POŘAD UŽ DÁVNO SKONČIL.

TŘEBA V BALÍČKU MENŠÍ S RYCHLÝM A SPOLEHLIVÝM INTERNETEM 50 Mbit,
KABELOVOU TELEVIZÍ 40 KANÁLŮ, PEVNOU LINKOU S 200 VOLNÝMI MINUTAMI
A 100 VOLNÝMI MINUTAMI PRO VOLÁNÍ Z MOBILNÍHO TELEFONU

to vse jen 
550 Kc

NAJDETE NÁS NA NÁMĚSTÍ NA BONAPARTU



Slavkovský zpravodaj na internetu

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

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Chovatelské okénko

Blahopřání
Dne 14. srpna oslaví své 80. narozeniny

naše maminka, tchyně, babička a prababička, paní 

VĚRA HOLÁSKOVÁ
K narozeninám Ti chceme přát mnoho důvodů se stále smát,

ať zdravíčko Ti slouží stále, život ať Tě baví dále, 
z pravnoučátek radost měj, vínečko si s námi dej!

Tvoje děti, vnoučata a pravnoučata!

Blahopřání
Dne 20. července oslavil krásné životní jubileum

90 let pan

MIROSLAV ŠILER 

Do dalších let tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi přeje
hodně zdraví, pohodu a spokojenost celá rodina.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 17. července 2015 uplynulo pět smutných let,
kdy nás navždy opustila paní

HANA VINKLÁRKOVÁ

Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcera s vnoučaty.

Vzpomínka
Dne 23. června 2015 by oslavila své 70. narozeniny naše maminka,

babička a sestra, paní

V Ě R A  Z ÁVO D N Á

Za tichou vzpomínku děkují Kateřina Pospíšilová,
dcera Bohdana s rodinou.

Vzpomínka

Čas plyne, bolest v srdci zůstává…
Dne 17. července 2015 uplynul 5. smutný rok, kdy nás navždy opustila

paní

B O Ž E N A  S KO Č KOVÁ

S láskou a úctou stále vzpomíná manžel, syn, dcera a vnuk.

Vzpomínka
Osud nám nevrátí, co nám vzal. Vrací jen vzpomínky a žal.

Dne 22. července 2015 jsme vzpomněli 20. výročí,
co nás náhle opustila paní

R E N ATA  B Í L Á
roz. Hanousková ze Slavkova u Brna

Vy, kteří jste ji měli rádi, věnujte jí prosím tichou vzpomínku.
Děkují dcery Lucie a Kristýna a celá zarmoucená rodina.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 2. července 2015 by se dožil 100 let náš tatínek, dědeček
a pradědeček, pan

A L O I S  H A N Á K
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou stále vzpomíná rodina Sedlákova a Ostřížkova.

Pitný režim mazlíčků a strava
v parných měsících

Pitný režim zvířat je velmi důležitý. Voda,
ač je to možná překvapující, je nejdůležitější
živinou ze všech a je nezbytná pro život. Zvíře
dokáže přežít se ztrátou téměř všeho tuku a po-
loviny bílkovin, ale ztráta pouhých 15 % vody
už znamená smrt. Podíl energie v krmivu ur-
čuje jeho energetický obsah nebo energetickou
denzitu. Protože voda nemá žádnou energetic-
kou hodnotu, krmiva s vysokou vlhkostí mají
obvykle nízkou denzitu.

Pitný režim zvířat je třeba dodržovat. Zvíře
by mělo mít stále k dispozici čerstvou vodu.
Objem vody, kterou by mělo za den vypít,
zhruba odpovídá dennímu energetickému pří-
jmu v kilokaloriích. Obecně se uvádí, že
zdravý pes a kočka má denní potřebu vody
kolem 50 ml na 1 kg živé hmotnosti, tzn. při-
bližně půl litru vody pro psa s hmotností deset
kilo. Objem vypité vody závisí také na typu kr-
miva. Konzervované krmivo má vyšší obsah
vody než krmiva granulovaná, takže pokrývá
větší část denního příjmu vody. Více pijí zví-
řata krmená granulemi.

V případě větších ztrát tekutin je potřeba
vody i několikanásobně zvýšená. Blíží se léto,
teploty pomalu stoupají a stejně jako my i zví-
řata v teplých slunečních dnech potřebují více
pít. Kojící kočka nebo fenka má zvýšenou po-
třebu příjmu tekutin, stejně tak i zvíře ne-
mocné, se zvýšenou tělesnou teplotou, při
vážnějším krvácení, nebo při průjmech, kdy
velmi rychle dochází ke ztrátám vody a dehy-
drataci. Pouze při vytrvalém těžkém zvracení
by měla být zvířeti voda odebrána.

A jak poznat, že zvíře není dehydratované,
přijalo dostatek tekutin? Na to je jednoduchý
test. Vezměte zvíře za kůži na krku, vytvořte
kožní řasu, kterou trochu povytáhnete a po
chvíli pustíte. Sledujte, jak se kůže vrací na pů-
vodní místo. Za normálního stavu se vrátí oka-
mžitě, pokud se nevrátí hned, jedná se
o dehydrataci. Čím pomaleji se kůže vrací, tím
je stav vážnější. Tato velmi snadná pomůcka
může dobře posloužit majitelům zvířat, kteří
se svými mazlíčky rádi a často podnikají různé
výlety, nebo třeba navštěvují psí výstavy. Mů-
žete si ověřit, kdy je čas na misku s čerstvou
vodou, a nemusíte se bát, toto malinké povy-
táhnutí kůže opravdu není pro psa ani pro
kočku bolestivé, či jinak nepříjemné. V.A.
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Opustili nás
Mgr. Bohumil Slanina (1946) 19. 6.
Jan Fojtík (1946) 19. 6.
Jarmila Drbalová (1945) 25. 6.
Drahomíra Zemánková (1933) 27. 6.
Lubomír Holátko (1940) 4. 7.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Vzpomínka

Odešla navěky, zbyla jen vzpomínka, byla to nejdražší, byla to maminka.

Dne 16. srpna 2015 uplyne rok, co nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička, paní

KARLA HRBÁČKOVÁ

Za tichou vzpomínku děkuje dcera Jana s rodinou.

Vzpomínka
Kdo v srdcích žije – neumírá.

Dne 28. srpna 2015 by se dožil 90 let náš tatínek, pan

VÁC L AV  A N T O Š

S láskou a úctou stále vzpomínají dcery s rodinami.
Kdo jste jej znali a vzpomenete s námi, děkujeme.

Vzpomínka
Vzpomínka v srdci stále bolí, na Tebe maminko, zapomenout nedovolí. Dě-

kujeme Ti za vše, čím jsi nám byla, za každý den, jenž jsi pro nás žila.
Dne 29. července 2015 by se dožila 66 let naše maminka, sestra

a teta, paní  

NAĎA ANDRLOVÁ
ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou stále vzpomínají synové Roman a Petr
a sestra Dana s rodinou.

Vzpomínka
Dne 14. srpna 2015 si připomeneme nedožité 84. narozeniny

a zároveň to bude 22. srpna 2015 rok od úmrtí našeho nezapomenutelného
manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, pana

VRATISLAVA MALÉHO

Není den, kdy bychom si na něj s láskou nezapomněli. Manželka Libuše,
děti Vladimíra a Vratislav s rodinami, vnoučata a pravnouček Oliverek.

Vzpomínka
Dne 29. července 2015 uplynou 3 roky, kdy nás ve svých nedožitých

64 letech navždy opustila naše maminka a babička, paní

JA RO M Í R A  R AU Š E ROVÁ

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
Dcera Denisa a syn Michal s rodinami.

Vzpomínka
Dne 27. července 2015 uplyne 5 let, kdy nás navždy opustila

paní

V L A S TA  H E J D U Š KOVÁ

S láskou a úctou za celou rodinu, příbuzné a přátele
vzpomíná manžel Zdeněk.

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

PŮJČKY bez rizika. 10 000–160 000 Kč.
Váš úvěrový poradce 604 260 171.

PRONAJMU byt 2+1 ve Slavkově, Komen-
ského nám., parkovací místo před domem.
Tel. 776 750 929.

PRODÁM levně zachovalé dámské horské
kolo. Tel.: 724 851 178.

ŽENA po MD hledá práci, prosím, nabídněte.
Nástup možný od října. Tel. 736 174 356.

KOUPÍM rodinný dům se zahrádkou ve Slav-
kově u Brna a blízkém okolí. Tel. 607 496 339

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

DO SPEC. OBCHODU ve Slavkově přijmeme
prodavače/čku, info na tel. 775 744 704.

NABÍZÍM pronájem bytu 3+1 na Zlaté Hoře
volný ihned, více info na tel.: 773 750 429.

Na letošní podzim připravu-
jeme nový stolní kalendář
2016 na téma historický Slav-
kov. Opět se můžete těšit na
fotografie zmizelého Slavkova,
z nichž většina nebyla dosud
zveřejněna. V jednotlivých
dnech budou opět zařazeny
akce plánované v příštím roce.

Vyjde nový
kalendář

NíÏkovice 229
tel.: 544 222 654, mobil: 725 779 040
e-mail: evaantos@seznam.cz

●  PROVÁDĚNÍ STK A EMISÍ
●  PNEUSERVIS
●  DIAGNOSTIKA MOTORŮ
●  VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL
●  plnění a kontrola klimatizace
●  klempířské a mechanické

práce
●  RUČNÍ MYTÍ AUT Novinka

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

PŘEVOD VHS na DVD

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

1 hodina záznamu
300 Kã
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Oblastní charita Hodonín provozuje ve Slav-
kově u Brna čtyři svoje služby pro občany. Jsou
to Charitní pečovatelská služba, Charitní oše-
třovatelská služba, Charitní poradna a Centrum
denních služeb. Tři z nich jsou sociální, jedna
zdravotní.

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje
zdravotní péči v domácím prostředí a je tak al-
ternativou k pobytu v nemocnici, pokud to
zdravotní stav osoby umožňuje. Tuto péči
předepisuje ošetřující lékař a je hrazena zdra-
votní pojišťovnou. Tato služba provádí odběry
krve, aplikace injekcí, převazy, ošetření stomií,
léčbu bolesti, fyzioterapii a podobně.

Kontakt: Sylva Barnetová – 608 709 283
Charitní pečovatelská služba nabízí pomoc,

podporu a péči lidem, kteří mají v důsledku
stáří nebo zdravotního stavu sníženou schop-
nost postarat se především o vlastní osobu
a o domácnost a svoji nepříznivou sociální si-
tuaci neumějí řešit vlastními silami ani za po-
moci svých blízkých. Pečovatelská služba
dochází ke klientům domů, kde jim pomáhá se

Charitní služby ve Slavkově u Brna
všemi potřebnými činnostmi (hygiena, oblé-
kání, zajištění stravy, nákupy, donáška léků, cvi-
čení, procházky a podobně). Tyto služby jsou
prováděny za úhradu dle aktuálního ceníku.

Kontakt: Mgr. Alena Kožíková – 737 234 088
Charitní poradna pomáhá lidem v tíživé ži-

votní situaci a nabízí jim rady či informace tak,
aby se mohli zorientovat v současných sociál-
ních a právních systémech a rozvíjet své schop-
nosti a dovednosti, které jim pomohou jejich
stávající situaci samostatně nebo s podporou
pracovníka zlepšit, nebo pokud možno vyřešit.
Poradna pomáhá v oblasti mezilidských
vztahů, dluhové problematiky, bydlení a neza-
městnanosti, nabízí také pomoc při osobním
bankrotu a následném oddlužení, a podobně.
Služba je poskytována zdarma, ale z důvodu
velké vytíženosti je třeba si předem domluvit
schůzku.

Kontakt: Mgr. Kateřina Umlášková, DiS. –
734 435 125

Centrum denních služeb nabízí podporu
a pomoc seniorům a osobám se zdravotním po-

stižením od 27 let, kteří žijí
doma, ale z důvodu věku
nebo zdravotního stavu si
již nejsou schopni sami za-
jistit vše, co potřebují.
Těmto lidem v mnoha případech pomáhá, nebo
se o ně stará rodina, známí, nebo k nim dochází
pečovatelská služba. Pokud ale člověk nemůže
nebo nechce být po celý den sám doma, za-
tímco jeho blízcí jsou v zaměstnání, ve škole
nebo např. u lékaře, je možnost trávit volný čas
zde. Centrum denních služeb působí ambu-
lantně. To znamená, že klienti dochází přímo
do centra. Pokud nemají jinou možnost, přive-
zou je pracovnice svozovým automobilem.
Centrum nabízí výchovné, vzdělávací a aktivi-
zační činnosti, pomoc s hygienou a poskytnu-
tím stravy, doprovod k lékaři, do obchodu či na
úřady a podobně. Každou středu je možné úča-
stnit se canisterapie. Služby jsou prováděny za
úhradu.

Kontakt: Mgr. Kateřina Umlášková, DiS. –
734 435 125.

Dne 23. května se konal ve Slavkově u Brna
dlouho očekávaný BootCamp (výcvikový se-
minář s důrazem na disciplínu, vytrvalost a se-
beobranné techniky použité v reálných
situacích). Seminář byl pod vedením hlavního
instruktora - Petr Hlaváče a instruktora Franti-
ška Mejzlíka. Zúčastnilo se ho celkem 55 stu-
dentů z různých oddílů Krav Maga včetně
našich studentů z Akademie bojových umění.
Zavítali k nám i zahraniční studenti z Anglie,
Rumunska, Slovenka a Itálie. 

BootCamp byl v trvání 6 hodin a probíhal

BootCamp Krav Maga Austerlitz
na 4 místech ve Slavkově. Každý z účastníků
si sáhl až na samé dno svých sil a nejen fyzic-
kých, ale i psychických. I když nám počasí
chvílemi nepřálo, nezkazilo to nikomu náladu
a všichni zvládli BootCamp až do konce. Na
závěr dostali všichni zúčastnění na nádvoří
zámku Austerlitz památeční certifikát a někteří
studenti byli zároveň ohodnoceni žlutými (7.
Kyu) a oranžovými pásky (6. Kyu). Z důvodu
velkého zájmu a kladných ohlasů zvažujeme,
že přístí ročník BootCampu bude i pro veřej-
nost.

Úspěšné ukončení školního roku
2014/2015 v ABU

Děti z oddílu Krav Maga kids a Kung-fu
drak úspěšně zvládli zkoušky na vyšší žákov-
ský stupeň. Pro některé děti byla zkouška první
na 8. Kyu (bílý pás) a pro některé již druhá na
vyšší stupeň 7.Kyu (žlutý pás). Zkoušky pro-
bíhaly v Akademii bojových umění za přítom-
nosti čtyř instruktorů a rodičů, kteří příšli
podpořit své děti. Jako odměnu dostali diplom
opravňující nosit daný pás.

Akademie bojových umění připravuje na
měsíc září nábor nových studentů do oddílů
Krav Maga, Kung-Fu a Krav Maga kids.
Přesné datum bude uveřejněné v dalším čísle
Slavkovského Zpravodaje a na stránkách
www.akademie.asia

Tým Akademie bojových umění

V současné době je již dokončena oprava po-
vrchu silnice I/50 od autobusové zastávky v Ho-
lubicích po křižovatku na Velešovice. Od 20.
července nás ale čeká poněkud složitější do-
prava k dálnici D1.

Týká se to části silnice I/50 od sjezdu z dál-
nice po zastávku autobusů u Holubic. Oprava
povrchu vozovky této části je rozdělena do čtyř
samostatných etap.

První etapa proběhne od 20. do 30. července.
Ve směru na Slavkov u Brna bude uzavřen
pravý jízdní pruh silnice I/50 včetně odbočky
na Holubice (objížďka je vedena po silnici I/50,
II/430, III/4161, III/4163).

Připravte se na komplikace při cestě k dálnici
V druhé etapě bude uzavřen levý jízdní pruh

silnice I/50 ve směru na Slavkov u Brna včetně
odboček. Objížďka povede po silnici I/50,
II/430, III/4161, III/4163 přes Holubice, kde vy-
užije místní komunikace. Termín: od 31. čer-
vence do 10. srpna.

Třetí etapa uzavře levý jízdní pruh silnice
I/50 ve směru na silnici II/430 včetně vratné
větně silnice I/50. Objížďka povede po silnici
I/50, II/430, III/4161, III/4163, žel. přejezd
a místní komunikace v Holubicích. Termín:
11.–22. srpna.

A konečně čtvrtá etapa uzavře pravý jízdní
pruh silnice I/50 ve směru k silnici II/430. Ob-

jízdná trasa je plánována po silnici III/4163,
III/4161 a II/430. Terním uzavírky je 23. srpen
až 2. září.

Jako alternativa se nabízí cesta přes serpen-
tiny na Rousínov. Tuto variantu už nyní (vzhle-
dem k silnému provozu v serpentinách) mnoho
Slavkováků využívá.

Popis silnic:
I/50 – hlavní tah na Slavkov
II/430 – státní silnice na Olomouc
III/4161 – odbočka ze státní do Holubic,

která dál vede přes Holubice
III/4163 – silnice v Holubicích směrem k ná-

draží red.

Účastníci kurzu • Foto: archiv ABU

Děti s diplomy • Foto: archiv ABU
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Čáp bílý byl vyhlášen Českou společností
ornitologickou v roce 2014 Ptákem roku. Ve
Slavkově hnízdí čápi na komíně v průmyslo-
vém areálu Agrozetu na jihu města už od roku
1998. Tehdy při stavbě hnízda spadl jeden z ro-
dičů do komína (cca 15 m) a propadl se až dolů
do kotle!

Odsud byl vysvobozen a nezraněný, ale jen
řádně ušmudlaný odlétl. Na komín byla dána
paleta a na ní čápi vzápětí postavili hnízdo. Od
té doby na komíně čápi hnízdí. S přetržkou
roků 2002 a 2007–2013. V roce 1998 byli malí
čápi okroužkováni panem Vlašínem. V dalších
letech již ne.

Letos přilétl do Slavkova první čáp již 8.
dubna. O dva dny později už stál na hnízdě
a klapal zobákem a čekal na přílet své part-
nerky. Ta přistála 18. 4. a při návštěvě hnízdiště
účastníky akce Vítání ptačího zpěvu 26. 4.
jsme mohli pozorovat čápici sedět na hnízdě!
Protože se uvádí, že mláďata se líhnou po 30–
33 dnech, je pravděpodobné, že koncem
května mohou být vylíhlé. Bude nás zajímat,
kolik budou letos mít mláďat. Průměr u čápů
je 2,63 mláďat. Po vylíhnutí cca 14 dní nejsou
ještě schopná mláďata stát na nohou. To je
vhodná doba k okroužkování. Nehrozí, že by
vyplašením z kroužkování čapíci mohli vypad-
nout z hnízda. Máme pro ně připravené
kroužky a dohodnutou vysokozdvižnou plo-
šinu, z které mláďata v pytlících spustíme dolů.
Tam je zkušený ornitolog a majitel kroužko-
vací licence pan Bartl okroužkuje. Čápata vy-
fotíme a zase dopravíme zpět do hnízda.

Slavkovští čápi byli okroužkováni
O kroužkování čápů je ve Slavkově velký

zájem, hlavně u dětí. Už se těší, že je budou
moci pomocí dalekohledů pozorovat. Bude za-
jímavé, jestli se narok některý z mladých čápů
vrátí anebo 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 bu-
deme znát jejich tahové cesty a jejich způsob
života, můžeme je lépe a včas chránit.

Je pátek 19. června, 9 hodin a na hnízdě stojí
v poklidu čápice a čistí si peří. Pod ní se sem
tam vynoří hlavička mláděte a zase kecne zpět
do hnízda. Tak kolik jich tam vlastně je? Po-
zorovatelé (Luďa Vrána a Honza Boubín)
z místních firem říkají, že tři. Pak je skupina,
včetně mne, kteří viděli jen dvě mláďata. To se
uvidí, až přijede vysokozdvižná plošina firmy
Hanák z Bučovic-Klobouček.

Jsme na místě. Přijel už i náš kamarád Jirka
Bartl z Rousínova, který bude čapíky kroužko-
vat. Spolu s kolegy ze Slavkovského ochranář-
ského spolku Jarkem Androu, Jirkou Kučerou,
Růženou Pešicovou a naším příznivcem Kar-
lem Malinkou chystáme kroužkovací zá-
kladnu, stoleček s kroužkovacími proprietami.
Různé kleštičky, kroužky, protokoly o probě-
hlém kroužkování, foťáky, pytle na snesení
čápů a vědro, které se k tomu ukázalo nejvhod-
nější. Vítáme předsedu komise pro životní pro-
středí Petra Zvonka. Začíná zase pršet. To
nevidí rádi ani pracovníci regionálního zpra-
vodajství České televize, kteří přijeli kroužko-
vání čápů natáčet. Objektiv kamery namířený

vzhůru na 18metrový komín je ihned plný deš-
ťových kapek.

Už přijíždí liazka s vysokozdvižnou ploši-
nou. Po chvíli nacházíme nejvhodnější místo,
kde ji „ukotvíme“. Volají ze škol, že lije a že
se s dětmi musí vrátit zpět do tříd, protože
 nemají deštníky ani pláštěnky. Škoda, ale bo-
hužel nelze kvůli objednané drahé vysoko-
zdvižné technice překládat akci na jindy.
Příště, za rok?

Plošina je ukotvená a nastupují do ní Jarek
Andrla a Jirka Kučera, kteří budou mít za úkol
čapíky z hnízda vyzvednout a snést je dolů.
Být na pohybující plošince ve výšce 18 m není
pro každého příjemné… Pořád prší a fotky
proti tmavé obloze podle toho vypadají. Až na
poslední chvíli opouští čápice svá mláďata
a odlétá do bezpečné vzdálenosti. Po chvíli
manévrování s plošinou kolem hnízda se Jarek
Andrla naklání nad hnízdo a vyzvedává první
mládě. Šup s ním do pytle. Pak vybírá druhé
mládě a teď napětí vrcholí. Jarek se vyklání
z plošiny a zvedá z hnízda třetího čapíka! Tak
všechna čest místním pozorovatelům, měli
pravdu.

Plošina sjíždí dolů a čapíci jdou z pytle do
vědra. Tam můžeme vidět, že jeden z nich je
o trochu menší než jeho sourozenci. Čápata
jsou v prachovém peří a už jim vyráží toulce
per. Jsou šedivá s černými zobáčky a jsou
velmi klidná a trpělivá. Kameraman ČT spolu
s námi snímá, jak Jirka Bartl opatrně a pečlivě
opatřuje každého čápa kroužkem, tak aby jim
neublížil a během jeho života nečinil obtíže.
Kroužky jsou ocelové a mají na sobě vyryty
tyto značky: BX-212 94, BX- 212 95, BX-212
96. Ty budou zaslány do Kroužkovací stanice
při Národním muzeu v Praze a odtud zaneseny
do mezinárodní databáze. Tak se můžeme do-
zvědět o případném pozorování či nálezu ptáka
o jeho pohybu při jarních a podzimních taho-
vých cestách.

Čápata se svými ozdobami byla posazena do
vědra a do plošiny. Čapí máma přeletuje po
okolí komína a už se očividně nemůže dočkat
až vypadneme. Hnízdo je měkce vystláno vy-
schlými řasami a mechem. Podle pohledu od-
spoda na celkem neuspořádanou hromádku
větví je to docela překvapení. Čápata jsou
opatrně vrácena do hnízda a plošina jede dolů.
Sotva dosedne na zem už se vrací (asi) taťka
čáp s plným zobákem stavebního materiálu
a hned upravuje hnízdo, jakoby se nic nedělo.
Tak to je dobře. S pocitem dobře udělané práce
balíme věci a loučíme se. Ať se čápům daří!

Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek

Srpnové noci jsou známé především větším
počtem meteorů. Nejvíce jich můžeme vidět
v noci z 12. na 13. srpna, kdy vrcholí v 8 hodin
ráno meteorický roj Perseid. Tento večer bude
hvězdárna otevřena od 21 hodin a podle zájmu
návštěvníků po celou noc. Vezměte si s sebou
i karimatky a deky nebo spací pytle a můžete
si společně užívat tuto výjimečnou podívanou.
K dispozici také bude sledování meteorů na
monitorech za jakéhokoliv počasí.

V srpnu se také pokocháme jasnými hvěz-
dami a planetami. Na jihu nás upoutá trojúhel-
ník hvězd Deneb (v Labuti), Vega (v Lyře)
a Altair (v Orlu). Na jihozápadě září Arcturus
v Pastýři. Výrazně je také vidět Mléčná
dráha.Večer je pozorovatelný stále ještě Saturn
a koncem srpna po delší odmlce uvidíme před
rozedněním na východě Mars. Měsíc je v po-

Vyškovská hvězdárna vás zve 
slední čtvrti 7., v novu 14., v první čtvrti 22.
a v úplňku 29. srpna. Na pozorování srpnové
oblohy si raději vezměte s sebou teplý svetr.

Pozorování Slunce speciálními dalekohledy
je součástí prohlídky Dinoparku.

Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás
program o našem vesmírném okolí se spous-
tou úžasných snímků vesmírných těles, o kte-
rých se dozvíte nejnovější poznatky. Některé
z objektů pak můžete zhlédnout pomocí na-
šich dalekohledů včetně nového s 50 cm zr-
cadlem.

Hvězdárna je otevřena i každé úterý
a pátek, v srpnu od 21 do 23 hodin. Těšíme se
na vaši návštěvu. Informace získáte na strán-
kách www.zoo-vyskov.cz a na telefonu 602 59
62 09, 517 348 668. 

Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov

Plošina u hnízda • Foto: P. Navrátil Kroužkování čápa • Foto: P. Navrátil
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Včera večer jsme šli na procházku kolem
rybníka. Na konci, kousek od rybářské boudy,
jsou usazené dvě nové lavičky a na té zadní se-
děli tři kluci cca 15–18 let.

Popíjeli nějaké plastové pití a cosi jedli.
Kolem bylo nastláno až hrůza. Nedalo mi a po-

Házení perel sviním…
žádal je, aby to po sobě uklidili. Cosi zamručeli
a pokračovali dál v konzumaci.

Ještě jsme si říkali, že se jakékoliv lavičky
na pěkných místech nehodí stavět. Vede to jen
k tomu, že se pěkné místo stane nepěkným.
Což se plně potvrdilo, když jsem tudy v po-

ledne projížděl. Tak, teď by měly technické
služby nastoupit a uklidit to. Dělají to ve Svoj-
síkači, u kostela, na Urbánku, u zámecké zdi,
tak proč ne i zde. Jen upozorňuji, že TS jsou
placeny z našich daní, z rozpočtu města. Měli
by jsme na tyto něšvary přispívat? PN

Rybářské kroužky vedené pod místní orga-
nizací Moravského rybářského svazu ve Slav-
kově ukončili školní ročník 2014/2015.
Celkem navštěvovalo kroužky v Brankovicích,
Bučovicích, v Hruškách a ve Slavkově padesát
šest dětí, z toho pod DDM ve Slavkově jich
bylo registrováno třicet tři. V průběhu roku
jsme pro děti mimo učebnu naplánovali hned
několik zdařilých akcí.  Jako první to byl pod-
zimní zájezd na výlov rybníka v Tovačově,
spojený s návštěvou olomoucké zoologické za-

Rybářský kroužek ukončil ročník 2015
hrady s lanovým centerm. V zimě jsme zajeli
na lov pstruhů do Sobáčova a zároveň jsme
navštívili syrečkárnu v Lošticích. Začátkem
května prověřili děti své znalosti závěrečnou
zkouškou, formou testu a poznáváním jednot-
livých druhů ryb. Při následujícím výdeji prv-
ních členských průkazů a povolenek k lovu,
byli zároveň pasováni do řad rybářů. Koncem
května se již zúčastnili rybářských závodů
a v červnu navštívili ojedinělou mezinárodní
výstavu rybích trofejí v zámeckých kazema-

tech. Přeji všem novým členům z řad mládeže
mnoho rybářských úspěchů a zážitků u vody
i v přírodě a krásné prožití nastávajících letních
prázdnin. Závěrem chci poděkovat vedoucím
kroužku, panu Křivonožkovi, Čermákovi
a Šimkovi. Mé poděkování patří i kolektivu
DDM ve Slavkově pod vedením paní Bangové
a v neposlední řadě také všem, kteří naši čin-
nost s mládeží jakýmkoliv způsobem podpo-
rují.

Za MRS Petr Zvonek

Chtěl bych se touto cestou omluvit přede-
vším rodině, ale i smutečním hostům, kteří se
přišli v pátek 26. června rozloučit s panem
Mgr. Bohumilem Slaninou.

Ve smuteční řeči jsem neuvedl vše podstatné
a mluvil jen v obecné rovině.

Připomeňme si pana Slaninu tak, jak na něj
vzpomíná rodina.

Pan Bohumil Slanina se narodil 4. července
1946 do rodiny Boženy a Bohumila Slanino-
vých jako třetí dítě. K dcerám Vlastě a Věře tak
přibyl do rodiny chlapec, který prožil téměř
celý život ve Slavkově u Brna.

Tady udělal první krůčky, vychodil základní
i střední školu a vysokoškolská studia absolvo-
val v Brně. Svou pedagogickou dráhu zahájil

Rozloučení s panem Mgr. Bohumilem Slaninou
na jihu Moravy v Dolních Bojanovicích
a v Hodoníně. Poté se vrátil na Vyškovsko do
Bohdalic, ale nejdelší dobu se věnoval dětem
ve Slavkově u Brna. Několik generací žáků si
jej pamatuje jako skvělého matematika, zruč-
ného učitele pracovní výchovy i jako ochot-
ného poradce pro volbu povolání.

Své logické myšlení dokázal uplatnit ze-
jména při šachových partiích a také mezi přá-
teli u hraní taroků. Pan Slanina byl všestranně
sportovně založený, oblíbil si zejména lyžování
a pinpong, k němuž přivedl i celou řadu býva-
lých žáků.

V roce 1970 uzavřel manželství a s ženou Li-
buší vychovali dva syny, Bohdana a Radka.
Obě děti se po studiích osamostatnily, ale zů-

staly v blízkosti rodičů. Později se rodina roz-
rostla o dvě vnučky, Kristýnku a Klárku.
K oběma děvčatům dědeček velmi přilnul, trá-
vil s nimi spoustu času a vzniklo mezi nimi
silné pouto.

Až do posledních dnů, kdy ho nemoc upou-
tala na lůžko, prožíval téměř veškerý čas se
svoji rodinou, která mu byla oporou i v této
nejtěžší době.

Pan Slanina zůstane v našich vzpomínkách
jako nezapomenutelný manžel, tatínek, děde-
ček, ale také učitel, kolega a kamarád, který
nikdy nezkazil žádnou legraci a byl vždy ocho-
ten pomoci.

Děkuji a ještě jednou se omlouvám.
Za Pohřební službu Milan Hrazdílek 

Nepořádek u rybníka • Foto: 2x P. Navrátil

Rybářský kroužek • Foto: 2x P. Zvonek
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okénkoRady do zahrady – srpen
a po výsevu zakryjeme záhon netkanou textilií,
abychom zabránili povrchovému oschnutí
půdy.

V ovocné zahradě po sklizni meruněk začíná
čas sklizně broskví od nejranějších Sunhaven,
Michaela…, přes středně rané Redhaven, Har-
brite…, až po pozdnější Flamingo, Envoy…
Pokračujeme ve sklizni slivoní Čačanská
rodná, Stanley a letních odrůd jablek Průsvitné
letní, Julia… a hrušní Alfa, Alice, Clapova, Ra-
dana. 

U peckovin kontrolujeme výskyt šarky a na
plodech nejrůznějších plodin kontrolujeme vý-
skyt moniliózy. Napadené plody ihned odstra-
ňujeme a likvidujeme. U jabloní mechanicky
odstraňujeme napadené listy padlím.  Je nej-
vyšší čas na provedení letního řezu ovocných
stromů.

Vegetativně rozmnožujeme dělením trsů
reveň. Každá část by měla obsahovat 2–3 ve-
getační vrcholy, které by měly být po výsadbě
5 cm pod půdním povrchem. Dělením trsů mů-
žeme rozmnožovat i bylinky (šalvěj, me-
duňku). Naposledy řežeme bylinky, pozdější
sklizeň již neposkytnou tak kvalitní drogu.

Při nedostatku vláhy zaléváme a přihnoju-
jeme plodovou zeleninu.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Pranostika: Hřímá-li v srpnu, praví se, že
budoucího roku hojná úroda a množství deště
jest v doufání. 

Letní prázdniny se přehouply do druhé po-
loviny. Užíváme si dovolené a občas navští-
víme také zahrádku, kde je toho dost na
sklizeň, která nám zpestří jídelníček. Sluneč-
ního svitu bývá dostatek, i když dny se již ná-
padně zkracují. Teploty jsou stále letní,
mnohdy až tropické. V noci se začíná ochlazo-
vat a rána osvěžuje rosa, která částečně nahra-
zuje chybějící srážky.

Co tedy můžeme sklízet: lilek velkoplodý,
tykve a melouny. Ty sklízíme plně vyzrálé.
Dobu zralosti poznáme podle toho, že stopka
zasychá a plod se od ní odděluje a podle žluté
barvy „líčka“, tj. místa, kde se plod dotýká
země. Při poklepu vydává plod dutý zvuk.
Sklízíme cibuli a pozdnější odrůdy česneku.
Při sklizni brokolice vyřízneme středovou rů-
žici a ponecháme postraní výhony, které do-
rostou za 4–5 týdnů. Pro potřebu kuchyně
sklízíme rajčata, okurky, mrkev, petržel, cu-
kety, patisony, brambory a jiné.

V této době nejen sklízíme, ale můžeme
ještě vysévat a to ředkev, ředkvičky, vodnici,
špenát, ozimý salát, ozimou cibuli a kozlíček
polníček, který pomalu vzchází. Osivo proto
namočíme 24 hodin před výsevem do vody

Na červnové členské schůzi jsme zvolili
sedmičlenný výbor ve složení: Marta Černá,
Zdeňka Kalábová, MUDr. Ludmila Mikuli-
cová, Marie Miškolczyová, Jana Pončíková,
Eva Šaňková, Jaroslava Živníčková a dvě revi-
zorky: Jindřiška Doleželová a Jitka Gregorová.
Splnili jsme všechny podmínky pro zapsání do
veřejného rejstříku spolků a zabezpečili další
pokračování naší činnosti pro diabetiky. Ze-
jména seniorům nabízíme účast na letních ak-
tivitách, cvičení s plaváním na letním
koupališti a dva zájezdy na termální koupaliště
do Velkého Mederu a Dunajské Stredy. 

Léto bychom si měli užívat, ne dlouhé ho-
diny vařit a péct složitá jídla v přehřáté ku-
chyni. Volte jídla lehce stravitelná s přidáním
čerstvé zeleniny a bylinek. Vhodné jsou těsto-
vinové saláty, vyzkoušejte celozrnné, nebo ku-
skus s přidáním drůbežího masa, cibule,
bazalky, majoránky, pórku, česneku, rajčat, pa-
priky, ochucené bílým jogurtem, nebo zakysa-
nou smetanou s přidáním různých sýrů.
Zvláště pokud vaříte o prázdninách dětem,
nebo vnoučatům, snažte se jim upravit barevně
talíř tak, aby jim to chutnalo. Připravujte také
ryby, luštěniny, šlehaný tvaroh s ovocem bez
cukru, lépe vynikne ovocná chuť. Na svačinu
můžete mezi plátky síru použít tvarohovou
hmotu různě ochucenou, dát na chvíli do led-
ničky a pak vykrajovat hvězdičky, nebo zví-
řátka, ozdobené pažitkou, nebo petrželkou.
Pokud v létě grilujete, dejte přednost čer-
stvému masu před uzeninami a na gril přidejte
lilek, cuketu, papriky. Místo koláčů si připravte
kaštánky z fazolí: uvařenou fazoli rozmixovat,
přidat rostlinný tuk, strouhané ořechy, vanil-
kový cukr, přikápnout rumem a tvořit kuličky,
obalit v kokosu, nebo pokapat rozpuštěnou čo-
koládou. V létě se často konzumuje zmrzlina,
která je hodně kalorická, vyzkoušejte šlehaný
tvaroh s ovocem a trochou smetany naplněný
do formiček a zamrazený. Můžete také zamra-
zit rozmixovaný meloun s citrónovou šťávou
a smetanou na šlehání. 

Chtěla bych se zmínit o zavařování bez
cukru, nebo s nekalorickým sladidlem pro di-
abetiky, které vyžaduje úzkostlivou čistotu jak
ovoce, tak skleniček a víček. Měli bychom volit
menší skleničky na jednu porci, protože ovoce
bez cukru se po otevření rychle kazí. Vhodné
jsou všechny druhy ovoce i míchané. Ovocem
naplníme skleničky, zalijeme převařenou vodou
s přidáním 1–3 tablet nekalorického sladidla,
uzavřeme, nejlépe šroubovacími víčky a steri-
lizujeme 15–20 minut při teplotě 85 °C. Mar-
melády a džemy vaříme déle do zhoustnutí,
můžeme přidat dia želírovací cukr. Avšak nej-
šetrnějším způsobem uchování ovoce v čer-
stvém stavu je zamrazení. Také při šetrném
sušení nedochází k žádnému úbytku živin. Ze-
lenina a houby se většinou nakládají do slad-
kokyselého nálevu, můžete použít dia nakladač.
Z letní zeleniny si připravte míchanou čala-
mádu: 250 g rajčat, stejné množství salátových
okurek, paprik, cibule, 0,5 dl oleje, 0,5 dl octa,
nekalorické sladidlo. Všechnu zeleninu nakrá-
jet na kolečka, smíchat s octem, olejem a solí
a převařit asi 20 minut. Pak směs naplnit do
skleniček a sterilizovat také 20 minut.    

Užijte si dovolenou a dary léta přeje
Marie Miškolczyová 

Svaz diabetiků ČR ve spolupráci s Technic-
kými službami města Slavkova organizuje cvi-
čení s plaváním pro seniory na letním
koupališti. Cvičit jsme začali 29. června a cel-
kem cvičí 20 žen 2–3x týdně základy Pilates
vždy od 10 hodin.

Cvičení na sluníčku a ve vodě opravdu
dobře působí nejen na pohybové orgány, ale
i na naši dobrou náladu, protože si ve vodě
i zazpíváme. Našimi cvičitelkami jsou
Mgr. Jana Sekerková a Mgr. Libuše Vlachová.

M. Miškolczyová

Cvičení s plaváním pro seniory
Cvičení s plaváním • Foto: 2x M. Miškolczyová



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ24 7/2015

 

Od roku 1892 je zde (ve Slavkově) pokračo-
vací škola průmyslová 2třídní s přípravkou pro
učně a od roku 1911 učňovská besídka.

Alois Ličman, Vlastivěda moravská, 
slavkovský okres, Brno, 1921.

Učňovské besídky vznikaly v návaznosti na
vzdělávací instituce připravující mládež pro
 řemeslo. Obojí zřizovala a vydržovala živnos-
tenská společenstva. V roce 1897 vyzvala pos-
lanecká sněmovna říšské rady pádnou rezolucí
vládu, aby se vážně zabývala zřizováním do-
movin, které se následně nazývaly „Besídky
pro učně“. Císařské a královské ministerstvo
obchodu zaúkolovalo obchodní a živnostenské
komory, aby si nechaly zpracovat podklady
o agilních dobročinných ústavech. Komory po-
daly ministerstvu souhrnný referát o sdruženích
a spolcích, které v Rakousku již vyvíjely cha-
ritativní aktivitu. Živnostenská společenstva
byla komorami volně vybídnuta, aby začala zři-
zovat nové buňky domovin. Pro zřízení besídky
udělovalo ministerstvo zakladateli výhodné
subvence. Provozní náklady na pravidelný chod
besídek musela ale zabezpečit místní společen-
stva. Na zřizování učňovských besídek se ori-
entovala nejen živnostenská společenstva, ale
postupem času také četné další korporace.

Učňovské besídky v zrcadle času 
Školní docházka

Roku 1869 ministr kultu a vyučování Pře-
dlitavska Leopold Hasner prosadil zákon,
který nově upravoval poměry v základním
školství. Norma zavedla povinnou školní do-
cházku pro děti od 6 do 14 let věku. Soustava
národního školství měla pětitřídní obecnou
školu a školu měšťanskou. 

Pro první až páté třídy obecné školy se
i malé vesnice snažily vybudovat svoji školní
budovu, aby děti nemusely putovat mimo
obec a mohly být pod dohledem rodičů.
 Měšťanské školy se většinou nacházely v ne-
dalekých městech a starší vesnické děti sem
musely docházet či dojíždět. Po ukončení
školní docházky si mládež volila svoje další
směřování podle sociální situace rodiny.
Valná část „šla do učení“. 

Nalézt učebního pána na vesnici nabylo
snadné, proto chlapci i děvčata odcházejí od
rodičů i do vzdálených míst.  Vyhláška minis-
terstva obchodu vymezila délku učební doby
v rozmezí od dvou let do čtyř roků. U učeb-
ního pána byli učedníci nejen na vyučení se
řemeslu, ale i na byt a stravu. Pod dohle-
dem mistra pobývali po celou učební dobu.
Ve volných chvílích mohli chodit do besídky
a najít zábavu i poučení.

Doba učební a volný čas učedníků
Mladí lidé v neznámém městě byli většinou

odkázáni na solidnost mistra. Ottův slovník na-
učný k heslu učedníci: „Velmi podrobná usta-
novení má rakouský živnostenský řád
o učednících; zejména novely z r. 1897 a 1907
předpisy o učednictví prohloubily a zostřily.
Učně smějí míti jen ti živnostníci, kteří neje-
nom sami (nebo jejich zástupci) mají potřebné
vědomosti odborné, nýbrž kteří i co do zařízení
a způsobu provozování živnosti jsou skutečně
s to, aby učně řádně vyučili. Právo držeti učně
může býti odňato, plyne-li ze zkoušky učed-
nické, že učební pán jest vinen neuspokojivým
výsledkem zkoušky.

Smlouva učební musí se nyní uzavírati pí-
semně, stanovy společenstevní nebo vláda
mohou upravovati poměrný počet učňů k počtu
pomocníků, učni musí býti poskytnut potřebný
čas k návštěvě školy pokračovací, po skončení
doby učební může býti zavedena zkouška učed-
nická, nesložil-li ji učeň nebo nevyhověl-li
vlastní vinou ve škole pokračovací, může mu
býti učební doba prodloužena.“ 

Ve Vídni roku 1902 vydala c. a k. dvorní
a státní knihtiskárna „Pomůcku k výchově živ-
nostenského dorostu“. První kapitola nazvaná
„Besídka pro učně“ a s podnadpisem „Účel be-
sídky“ uvádí:

„Besídka pro učně, jinak zvaná domovina,
má ten úkol, učně, kteří se dobrovolně přihlásí,
ve volném čase za dohledu spolčovati a jim ve
smyslu dobré mravní výchovy poskytnouti pří-
ležitosť ku náboženskému povzbuzení, ku po-
učení, pěstování zpěvu a hudby, ku tělocvičným
hrám, ku přátelským stykům, ku přiměřeným
hrám a zábavám.

Nechť již je hlavní zřetel obrácen dle povahy
podniku na ten neb onen způsob zaměstnání
neb zábavy, bude vždy hlavním účelem těchto
ústavů, aby učně odvracely od nebezpečí ži-
vota hospodského a špatné společnosti. Be-
sídky mají učení u mistra doplniti mravní
výchovou učně. (Odstranění špatných vlivů,
péči o vytvoření ducha a povahy, cvičení tě-
lesná)“ 

Besídka pro učně ve Slavkově
Spolehlivou písemnou informaci o Učňov-

ské besídce ve Slavkově nalezneme u Aloise
Ličmana. Archiválie uložené v Moravském
zemském archivu dokumentují slavkovskou
besídku za období 1911–1939. A výpisy ze
školních kronik to zajímavě dokreslují.

Školní kronika školy chlapecké ve školním
roce 1916–1917 má zápis: „Vedle konání po-
vinnosti školních vyučovali někteří členové na
zdejší škole pokračovací, konali přednášky
v učňovské „Besídce“, …“

Dopis ze dne 30. dubna 1919: „Slavnému
obecnímu výboru města Slavkova.

Podepsaná správa Besídky pro živnostenskou
mládež ve Slavkově žádá zdvořile, aby i letos
pamatováno bylo laskavě na učňovskou Be-
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sídku, kdež bývá nyní návštěva pravidelně přes
50 účastníků, největší počet od dob založení.“

Žádost ze dne 23. ledna 1921: „Městské
radě ve Slavkově.

V rozpočtu na rok 1921 bylo pamatováno na
Učňovskou Besídku ve Slavkově obnosem 100
Kč-. … Poněvadž Besídka jest tohoto času pas-
sívní, žádám uctivě, aby zvýšená částka 200 Kč
slavnou městskou radou byla laskavě k výplatě
poukázána.“

V kronice dívčí školy se ve školním roce
1923–1924 píše: „Správa učňovské besídky
pro živ. mládež ve Sl. věnovala z výtěžku lout-
kového divadla dne 26. května 1924 pořáda-
ného, ve prospěch zájezdů pro chud. žákyně zd.
škol. 100 K.“ (sic!)

Dopis 19. ledna 1931: „Městské radě ve
Slavkově u Brna. 

Kuratorium „Besídky pro živnostenskou
mládež ve Slavkově u Brna“ žádá o jmenování
zástupce města Slavkova u Brna do zmíněného
kuratoria pro funkční období 1931–1933.“

Jmenování měšťana do kuratoria, datum 10.
září 1937: „Sdělujeme Vám zdvořile, že měst-
ská rada ve schůzi, konané dne 3. t. m. jmeno-
vala Vás zástupcem města Slavkova u Brna do
kuratoria Besídky pro živnostenskou mládež ve
Slavkově u Brna.“

Učňovská besídka ve Slavkově u Brna byla
v roce 1911 určitě zřízena a po mnoho let
zdárně pracovala. Bohužel o konkrétních po-
činech i souhrnné její činnosti se mnoho neví.
Jedině další a důkladné zkoumání historických
materiálů může v zrcadle času objevit nové
a zajímavé skutečnosti o životě dočasných
obyvatel - učedníků v našem městě.

Odkaz z kroniky a hold pro učňovské besídky
Autentický zápis ředitele Jaroslava Schneidera ve výroční zprávě školního roku 1926–1927 

a přepis: „Přímo zarážející je však bezzájmovost, ba přímo tupost, s jakou se setkáváme po
prázdninách u učňů, kteří před nimi chodili do měšťanské školy a takto jí nyní malou čest pů-
sobí. A příčina? Dnes více jako jindy užívá se v živnostech učňů v nepřiměřeném počtu. Jsou
lacinou silou a musí podle potřeby pracovati přes čas velmi často. A tak – ukonané tělesnou
prací, než si na ni zvyknou, jsou učňové v 1. roce ubohým obrazem těch čiperných hochů, kteří
ze školy vyšli.

Není pak div, že hoši, jichž život je tak bezradostný, večer po práci hledají pochybnou zábavu
v prostředí starších, prošlých „školou“ poválečných povalečů, kteří … 

…Pravým dobrodiním jsou tu učňovské „besídky“, spravované a vedené členy sborů chlapec-
kých škol, a tělocvičná jednota »Sokol«, v níž jsou zase činni učitelé naší školy a spolu se staršími
cvičiteli vedou žactvo i dorost, snažíce se vychovávati z nich pevné povahy.“

Sepsal PaedDr. Karel Häring

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz • www.bmtypo.cz
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TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642
Slavkov u Brna
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a dřevěná razítka.
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datumovky, razítka
 velkých rozměrů atd. 
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Motoklub Austerlitz informuje
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A Letní zprávy z Junáku

V první kategorii klasik jsou závodní moto-
cykly vyrobené do roku 1972, v kategorii Su-
permono startují čtyřtaktní jednoválcové stroje
do obsahu válců 800 ccm. Další kategorie Su-
pertwin čtyřtaktní dvouválce do obsahu 650
ccm, kategorie Sidecar se zůčastňují stroje do
obsahu 1000 ccm, vyrobené do roku 1978,
které z bezpečnostních důvodů jezdí jízdu pra-
videlnosti. 

Po odstartování této třídy to jako pravidel-
nost rozhodně nevypadalo. Po rozhovoru s ně-
kolikapáry známích „sajdkáristů“ nám bylo
sděleno, že nejlepší pravidelnost je jízda
naplno a to bylo vidět i při průjezdech nároč-
ným členitým okruhem. Čtyři posádky byly
spolujezdkyně slečny a dámy, které bezpečně
vyvažovali své stroje a stali se tak rovnoce-
nými soupeři mužských posádek. Naše želízka
v ohni byly dvě krásné slečny Anežka a Staňka
(bylo psáno v minulých číslech). Anežka, která
jezdí třídu Twin tentokrát sehnala lepší moto-
cykl než je její vlastní a v sobotním tréninku

to bylo znát jezdila druhý čas což je v konku-
renci asi 20 mužů slušný výkon. Jak jistě víte,
radost netrvá věčně a naší Anežce se bohužel
stala smůlu z nezaviněného pádu. Při průjezdu
osmnáctého stanoviště začala být předjížděna
další slečnou Veronikou, která asi v rychlosti
kolem 150 km/h najela na zadní kolo Anežky
a následoval velký pád. Naštěstí to skončilo
pohmožděninami a nějaké oděrky na motorce,
Veronika motorku kompletně zrušila(rozpadlá
na tři díly!).

V neděli Anežka jela ve velkých bolestech
a dojela na desátém místě! Staňka jezdící třídu
125 SP měla v sobotním druhém tréninku
smůlu, že jí přestal motocykl řadit. V nedělní
závodě stála na konci startovního roštu, ale po
nevydařeném startu stihla ještě pár jezdců
předjet a dojet v přesné půlce na 16. místě.
Další závod je první víkend v srpnu na Těrlic-
kém okruhu. 

Příjemný zbytek dovolených, motovýletů
a zkrátka volna. J.M.

Měsíc červenec je pomalu za námi a pro nás
motorkáře to znamená, že končí první polovina
sezóny. V prázdninové měsíce náš motoklub
nepořádá žádnou akci. Nejbližší akcí je závod
nazvaný Austerlitz Fechtl Cup 12, který pořá-
dáme 3.10.2015 v areálu SÚS(za Cutisinem).
Bližší informace se dozíte v příštím čísle.

V plném proudu je přebor České republiky
silničních motocyklů na přírodních tratích.
Druhý červencový víkend patřil již tradičně zá-
vodu v Radvanicích. Po ranním průjezdu Ra-
dvanického okruhu smekám před všemi
účastníky tohoto závodu. Povrch rovný, pěkný
asfalt, ale ostré zátočiny a rychlé protahováky-
lesem i ulicemi. Do toho ještě retardéry udě-
lané jak pro motokáry, v tréninku se objevilo
několik pádů a na protest všech jezdců jeden
nejhorší retardér zrušili. Za velmi teplého let-
ního dne se jelo 7 tříd – třída klasik 175-250,
125GP-250GP-250SP, Klasik 350-500-750,
Supermono+Twin, Sidecar, volná do 600 ccm
a poslední125SP.

Cyklo-výlet na Jalovák
V pátek 26. června se konala poslední

schůzka 2. oddílu v uplynulém školním roce.
V minulých letech nám závěrečnou schůzku
zpestřil táborový oheň, signalizující blížící se
stanový tábor. 

Letos jsme zvolili aktivnější formu akce
a vyrazili na kolech směr farma Jalový dvůr.
Celou cestu jsme zvládli bez potíží, závad či
defektů. Na farmě jsme si prohlédli všechny
zde chovaná zvířata a poseděli v příjemném
stínu. Po občerstvení a odpočinku jsme se vrá-
tili jinou trasou zpět.  Celkový součet naší od-
polední vyjížďky byl 18 kilometrů.

Nyní jsou před námi prázdniny a s nimi
i letní tábor, na kterém se téměř všichni se-
jdeme v Jasenici na Vysočině. Kromě jiného
programu se těšíme na indiánská dobrodruž-
ství…

Junácký tábor Jasenice 2015
V době uzávěrky Slavkovského zpravo-

daje probíhá stanový tábor Junáku Slavkov.
Letos jsme se rozhodli tábor postavit neda-
leko obce Jasenice, deset kilometrů vzdálené

od  Náměště nad Oslavou. Tradiční vyvrcho-
lení celoroční činnosti probíhá na zelené
louce. Táboříme ve stanách s podsadami
(které před sto lety v českých zemích vymy-
sleli první skauti), také všechny ostatní tábo-
rové stavby jsou dočasné. Po skončení tábora

zanecháme na louce pouze vyšlapané ces-
tičky v trávě.

V podobném stylu jako my v Jasenici tá-
boří skauti z organizace Junák na dalších
1039 místech České republiky.

Středisková rada Junáka Slavkov

Nohejbalový turnaj trojic
Přátelé amatérského nohejbalu ve Slavkově

vás zvou na amatérský turnaj v nohejbale trojic
neregistrovaných hráčů. Turnaj se koná v so-
botu 8. srpna na nohejbalovém hřišti pod kou-
palištěm. Začátek v 8.30 hodin.

SBOR  C ÍRKVE  ADVENT ISTŮ  SEDMÉHO DNE

Smích a humor – pomoc v nebezpečí
Tabistánský princ hrál šachy s jistým Dama-

vandem. Když dostal princ od Damavanda
šach mat, velmi se rozhněval, házel po soupeři
šachové figury a nadával mu.

Po chvíli se princ uklidnil a nařídil odvetu.
Náhle uprostřed hry se Damavand zdvihl od
šachového stolku, odebral se do rohu míst-
nosti, schoulil se tam a zakryl se rohožemi,
které ležely na podlaze.

„Co to provádíš?“ zvolal princ. Damavand
odpověděl: „Vznešený princi, máte šach
mat.“

Princ se rozesmál a možná i trochu zastyděl.
(z knihy „Léčivá moc smíchu“, nakl. Vyšehrad)

„Příchod dobrého klauna prospěje zdraví

vesnice více než dvacet oslů naložených léky.“ 
(T. Sydenham,středověký lékař)

„Přesto se budu vesele radovat, protože mým
Zachráncem je sám Hospodin, můj Bůh. Vždyť
Hospodin mi dává sílu a střeží mé kroky i vy-
soko v horách. Díky němu kráčím jistě a bez-
pečně jako laň.“

(Bible, překlad SNC - Abakuk 3,18-19)
CÍRKEV ADVENTISTŮ S. D. vás zve na

sobotní bohoslužbu 15. srpna na adrese: Li-
dická 307, Slavkov. Začínáme v 9.00 h. společ-
ným studiem Božího slova a od 10.30 h.
následuje úvaha nad biblickým textem.

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

Výlet na Jalovák • Foto: archiv junáků
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V červenci se v areálu beachvolejbalových
kurtů a koupaliště ve Slavkově konaly dva letní
beachvolejbalové příměstské kempy pro děti.
Oba dva termíny provázelo skvělé počasí, ve
kterém se děti učily základy krásného plážo-
vého sportu a mohli si i užít vodní radovánky.
Nově byla pro děti strava zajištěna v novém zá-
zemí u beachvolejbalových kurtů. Na závěr
kempu si děti zahrály turnaj, ze kterého si od-
nesly trička a sladké odměny. 

Příměstské prázdninové kempy pro děti
V srpnu připravujeme ještě jeden termín

kempu, který se uskuteční od 3. 8. do 7. 8.
Zbývá jen posledních pár volných míst, tak ne-
váhejte a přihlaste svoje děti na týden plný zá-
bavy a sportu. 

Pro více informací navštivte náš web
www.beachvolleyballcz.cz. Další info:David
Zehnálek, 774 822 866, david.zehnalek@se-
znam.cz
Na setkání se těší SK Beachvolleyball Slavkov o.s.

Mistry České republiky v plážovém volej-
balu se ve Slavkově u Brna stal Igor Stejskal
a Tereza Tobiášová v kategorii mixů a Karel
Kollarčík s Tomášem Luskou v kategorii mužů.

I když tato jména jsme byli v minulosti
zvyklí vídat v titulcích novin hlavně před dese-
tiletím, nejedná se o tiskovou chybu. V beach-
volejbalovém areálu na koupališti ve Slavkově
u Brna se o víkendu 27. a 28.června konalo
Mistrovství České republiky v kategoriích ve-
teránů (nad 40 let).

Pozadu nezůstaly ani domácí dvojice. V ka-
tegorii mužů obsadila druhé místo slavkovská
dvojice Lubomír Kuchta a Jan Biječek, stejně
tak stříbrní skončili mezi smíšenými páry Jan
Biječek s Martinou Biječkovou. Luboš Kuchta
s Lenkou Červenkovou obsadili 4. místo a Mar-

Mistrovství ČR v beachvolejbalu veteránů
tin Staněk s Jirkou Pantůčkem skončili pátí.

Startovní listinu obohatila účast slovenské
dvojice Richard Gilány s Denisou Urbániovou.

Pořadí nejlepších dvojic:
Kategorie mužů:
1. Karel Kollarčík, Tomáš Luska
2. Lubomír Kuchta, Jan Biječek
3. Jan Beneš, Ivo Dokoupil
4. Pavel Chmela, Petr Sedláček
5. Jiří Pantůček, Martin Staněk
Kategorie smíšených dvojic:
1. Igor Stejskal, Tereza Tobiášová
2. Jan Biječek, Martina Biječková
3. Karel Kollarčík, Markéta Drápalová
4. Lubomír Kuchta, Lenka Červenková
5. Richard Gilány, Denisa Urbániová (SVK)

J. Biječek, L. Kuchta a D. Zehnálek

Slavkovský minibeachvolejbal
Dne 25. června se uskutečnil na našich kur-

tech turnaj mladých beachvolejbalových na-
dějí. Děti ve věku od 10 do 13 let ukázali, co
se naučili v tréninku pod vedením kvalifikova-
ných trenérů našeho oddílu. Předvedené vý-
kony byly na velmi vysoké úrovni a publikum
je ocenilo mnohdy potleskem. Vítězi turnaje se
stali Marek Doupovec a Lukáš Matyáš. Pokud
budou mladé hráčky a hráči nadále pokračovat
v úsilí, které v součastnosti vkládají do beach-
volejbalu, tak se nemusíme o budoucnost to-
hoto krásného sportu ve Slavkově obávat.

Olina a David Zehnálkovi

Pavel Boudný zvítězil
na Bike Valachy

Tři sta padesát dospělých závodníků a další
bezmála dvě stovky dětí se v sobotu 11. čer-
vence sešli na startu závodu Bike Valachy. 

Vedle hlavního závodu na 45 kilometrů byl
v okolí Velkých Karlovic připraven také kratší
okruh na 20 kilometrů, děti poměřily síly na
kratších trasách od 80 do 3500 metrů. 

Pavel Boudný už na Bike Valachy startoval,
teprve letos se mu ale povedlo zvítězit. První
ročník vyhrál Jaroslav Kulhavý, vloni triumfo-
val Jan Jobánek a letos si už biker týmu Česká
spořitelna Accolade vítězství vzít nenechal.
„Byl to hezký závod, díky náročným sjezdům
musel být člověk pořád ve střehu. Fyzicky jsem
si na kluky věřil, horší pro mě bylo, že jsem
odjel už v prvním kopci a pak jsem jel velkou
část trasy sám a musel jsem si hlídat značky.
Byl jsem nervózní, abych neminul nějakou od-
bočku, to by bylo hned po závodě,“ řekl
Boudný, který do cíle přijel s náskokem tří
minut a jako jediný dokázal svůj čas stlačit pod
dvě hodiny.

Minibeachvolejbal • Foto: archiv BV

Prázdninové kempy pro děti • Foto: archiv BV

Účastníci MČR veteránů • Foto: archiv BV

Pavel Boudný

Pavel Boudný
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I. světová válka a Slavkov u Brna (VII.)
Po krátké přestávce se opět vracíme k seriálu o 1. světové válce. V jarních měsí-
cích bylo velmi aktuální téma 70 let od ukončení 2. světové války, které dostalo
dočasně přednost. V této souvislosti přineslo pátrání v historických dokumen-
tech i mezi pamětníky spoustu nových poznatků. Mezi nejdůležitější lze považo-
vat dokončení seznamu obětí této dosud nejstrašnější války. Přišel tak čas, kdy je
třeba přemýšlet o vybudování památníku obětem obou světových válek. Slavkov
jako jedno z mála měst a obcí dosud žádný pomník nemá. 251 obětí světových
válek z řad slavkovských občanů si to nepochybně zaslouží.

Jakub Rys
9. 4. 1876–29. 7. 1960

Dědeček mé maminky se jmenoval Jakub
Rys. Na svět přišel 9. dubna 1876 v Němča-
nech. Měl šest sourozenců, dospělého věku se
však dožili jen tři – bratr Emil a sestry Justina
a Eva. Otec se jmenoval Adam a byl zedník.
Když kluci povyrostli, pracovali s ním přes
týden v Brně. Na neděli se pěšky vraceli domů
do Němčan. V lednu 1897 se táta cítil při jedné
takové cestě unavený, poslal kluky napřed, prý
si jen chvilku odpočine a domů dojde sám. Ne-
došel. Usnul a umrzl. Bylo mu 47 let. 

O tři roky později Jakub požádal o ruku Fi-
lomeny Konečné z Olšan. Byl nejvyšší čas,
dcera Josefa už byla tři měsíce na světě. Dva
roky po svatbě se narodil syn Stanislav a ro-
dina se přestěhovala do Slavkova. Tady do je-
jich životů bolestně vstoupila I. světová válka. 

Jakub narukoval. Nevím kdy, nevím kam.
Nejsem odborník na vojenskou historii a K.K.
Lst. Bez.Kmdo No. 14 Arb.Abt. No. 39 z do-
chované identifikační známky mi nic neříká. 

Jisté je, že se vojín Rys nechal v ateliéru Au-
gust Töke, K. u K. Kammerfotokraf v Brucku
an der Leitha vyfotografovat. Podobenka se za-
chovala v pozůstalosti po mé babičce Ště-
pánce, manželce Jakubova syna Stanislava.
Spolu s ní i šest dopisnic.    

První z nich adresuje Jakubova žena Filo-

Můj pradědeček Jakub Rys
mena na K. K. Landsturm Arbeit Abteilung
Nr. 39, Feldpost 351. Je bez známky, jen s ku-
latým razítkem slavkovské pošty a datem
1. XI. 15.  

Píše: Milí manželi a milé tati. Srdečním po-
zdravem a políbeňím zasíláme milé tati podo-
benku zajisté te to potěší uš sem poslala jednu
21. rina. a posuť nemame žádné spravi jestli
s to obdržel tak te posilame 2.ho tak. stalo
2.ko 40 haliru. Ještě pozdrav a milo spominku
na vse svaté druhy rok obcujem bez našeho mi-
lého otca. Snať dá Buh že nám ho brzi navrátí.

Pravděpodobně téhož roku píše otci dcera
Josefka:

1./12. Milí Tatínku! Srdečně Vás všichni
zdravíme a líbáme, a zasílám Vám podobenku
našeho šicího personálu. Doufám, že Vás Ta-
tínku potěší. Esi pak mne zde poznáte? To jsem
si ušila šaty s tej krojové sukně. Maminku
mame lakomou, všecko stojí moc peněz. Rač
dybyste už byl doma, hned bych měla nový vše.
Podporu dostáváme stejně pořád 72 K. S Po-
mínáme na Vás při všem. Jakjste Nás těšíval
při jídle. Vůbec dyž jdem pod duchnu. Kde vy
svoje zmožený nohy nahříváte. Jakou pak Vy
máte duchnu? To sou dlohý večery oplakáveme
jich. Stanik chce jít na Kadetku. Vo čtyřech už
spí a o 10 stává. To je skoré kadet. Přiďte se na
něho podívat. Zůstávejte SB. Zůst. S Bohem.

V lednu 1916 doručila pošta slečně Josefce
dopisnici, odeslanou 4. ledna 1916 z Nagy
Szered:

V roce 1915 v létě uplynul rok od jejího vy-
puknutí I. světové války. Předpovědí, že to
bude válka rychlá, vzaly dávno zasvé. Naopak,
další a další státy vstupovaly do války.

Dne 23. května 1915 vstoupila do války
proti Rakousko-Uhersku (tedy proti svému bý-
valému spojenci v Trojspolku) i Itálie, a tak
vznikla další, italská, fronta. Itálie tady usilo-
vala o iniciativu, ale rakousko-uherská vojska
udržela obranné pozice v údolí řeky Soči.

Německé hlavní velení se po úspěchu vý-
chodní protiofenzívy začátkem roku 1915 roz-
hodlo změnit strategický plán vedení války
a v létě 1915 uskutečnilo rozhodující útok na
východní frontě. V součinnosti s rakousko-
uherskými vojsky se podařilo německé armádě
zasadit ruským jednotkám drtivou porážku.
Ruská armáda byla vytlačena z Polska, z Litvy
a z části Lotyšska a Běloruska. Úplně porazit
ruská vojska se však Německu nepodařilo. Na
podzim 1915 se fronta ustálila v oblasti dnešní
Ukrajiny. V té době začali Němci tajně fi-
nančně podporovat ruské exilové bolševické
revolucionáře.  Věřili, že pokud padne carský
režim v Rusku, nebudou muset s Ruskem na-
dále válčit, a uvolněné vojáky budou moci pře-

Situace na bojišti v roce 1915
sunout z východní fronty na západ.

Ústřední mocnosti (Německo a Rakousko-
Uhersko) byly úspěšné i na jižní frontě. Po
vstupu Bulharska do války na jejich straně toto
uskutečnilo soustředěný útok na Srbsko. Přes
tuhý odpor srbských vojáků obsadily ústřední
mocnosti do konce listopadu celé Srbsko
a v lednu 1916 i Černou Horu. Balkánská
fronta přestala existovat. Německo získalo přes
Rakousko-Uhersko a Bulharsko přímý kontakt
s Tureckem. 

Velká Británie brzy po vypuknutí války při-
stoupila k námořní blokádě. Ta se odříznutím
Německa projevila velmi efektivně. Na moři
se bojovalo hlavně v evropských vodách. Brit-
ské loďstvo získalo převahu, když během let
1914 a 1915 zlikvidovalo většinu německých
plavidel operujících v zámoří. 

Ve Slavkově v té době už ochablo (zpočátku
války) jakési počáteční nadšení. V r. 1915 pro-
jížděly slavkovským nádražím transporty ra-
něných, zajatých nebo haličských uprchlíků.
S přibývajícím zprávami z bojiště o mrtvých
nebo raněných vojácích si obyvatelstvo na
válku pomalu zvykalo. Zprávy o mrtných a ra-
něných byly přijímány chladněji.

Jakub Rys
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4./1.16 Milá sestřenko! Přijmi ode mne sr-
dečný pozdrav stálou spomínku a též srdečně
zdravím tetičku a S. Dnes odjíždím do pole
a zasílám ti podobenku na památku. Poslední
z Bohem. 

Příjmení pisatele se mi nepodařilo přečíst,
křestní jméno je pravděpodobně také Jakub.
O osudech mladíka z fotografie nic bližšího
nevím. 

V květnu 1916 se Jakub Rys dostal domů na
dovolenku. V ateliéru Kocián se dal se ženou
a dětmi vyfotografovat. Na zadní stranu foto-
grafie rodiny si 15. 9. 1917 inkoustovou tužkou
krasopisně poznamenal:

Zde je poslední podobenka naše rodiny
a naše nejmilovanější dcery která ještě byla
v nejlepším zdraví a květu života když sem byl
na dovolené roku 1916 v máji 10 až 20 máje.
Josefce bylo 16 Staničkovy 14 a Manželce 43
roků. V Halu dne 15/9- 1917

Smutný je můj pohled na tuto podobenku
když vidím že jeden člen rodiny tj. moje radost
Josefka uplně na svém zdraví zničena. Bo-
lestně oplakávaný.

Téhož dne si na jinou fotografii zapsal po-
dobný text:

Zde je podobizna naše jediné dcery milované
Josefky Rysové když se učila šit drůhý rok. v 16.
roce věku svého ještě v ůplném zdraví 1916.
Psáno v Halu 15/9-17 Těžce oplakávána

Tyto všechny podobenky jsou slzamy zalitý
neboť zde mám mou radost kterou jsem měl na
světě nejrač uplně zničenou totiž naše jediná
dcera Josefka je těžce na smrt nemocná.Na
další fotografii vypadá Josefka starší. Pózuje
bez úsměvu, je vážná. Stojí toporně, strnule.
A tak nějak odevzdaně se dívá do objektivu apa-
rátu. Na rub podobenky Jakubova ruka připsala:

Neplač otče, neplač bratře můj. Bůh mne
k sobě povolal, protože mne miloval. Psáno
v Halu dne 15/9 - 1917

Naše Milovaná dcera fotografovaná již 2 ½
měsíce v nemoci kterou dostala v zimě asi na
svátky vánoční roku 1916 v 17. roce věku svého.

Josefka podlehla tuberkulóze 24. 9. 1917. Na
pohřeb dcery Jakub Rys do Slavkova nepřijel.
Nemohl. Prý moc prosil velitele, aby dostal pár
dní dovolené. Jenže byla válka a tahle bez-
ohledná dáma je k slzám mužů lhostejná.

Můj prapraděd válku přežil. V roce 1920 byl
propuštěn z vojska, vrátil se k zednickému ře-
meslu a ve Slavkově u Brna si postavil dům na
ulici Slovanská. Dožil se požehnaného věku
osmdesáti čtyř let. 

Měsíce, možná i roky, čekala po válce rodina
Rysových na návrat Jakubova mladšího bratra
Emila. Marně. Vojenský historický archív je
strohý, ale výmluvný: Emil Rys, narozený 29.
7. 1881 v Němčanech, okres Vyškov, příslušný
k zeměbraneckému pěšímu pluku č. 25, se
u města Tomaszów na severní frontě stal v září
1914 nezvěstným a roku 1923 byl prohlášen za
mrtvého. Šárka Navrátilová

Třetí zleva stojící dcera JosefaDcera JosefaJ. Rys s manželkou Filomenou (vlevo)
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v elektronické podobě nejlépe ve formátu jpg. Vkládání fo-
tografií do textu se nedoporučuje.

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

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

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

Datum                                       hod.     akce/místo konání pořadatel

1.–31. 8.9.00–17.00   Prohlídky s hvězdami červeného koberce ZS-A
1.–31. 8.9.00–17.00   Středověké podzemí ZS-A
1.–8. 8.           21.00   Letní filmový festival v zámeckém parku ZS-A
8. 8.                  8.30   Amatérský turnaj v nohejbale. Nohejbalovém hřišti pod koupalištěm                      PAN 

14. 8.                20.00   Koncert kapely Výlet. Hřiště SK Slavkov u Brna                        restaurace U dvou kapříků 
15. 8.                  8.00   Soutěž ve vaření kotlíkových gulášů Gulach Open Austerlitz.
                                    Horní hřiště SK Slavkov u Brna. Vstup zdarma                                restaurace U dvou kapříků
15. 8.       9.00–22.00  Napoleonské hry 2015 ZS-A, JK Acaballado, město Slavkov
15. 8.       9.00–17.00   Řemeslný jarmark v zámeckém parku ZS-A
15. 8.     10.30–16.00   Kostýmované prohlídky s napoleonskou tematikou ZS-A, Per Vobis
15. 8.     12.00–21.00   Zámecký košt vín ZS-A
15. 8.     21.30–22.00   Multimediální představení s ohňostrojem „Berthier“ ZS-A, JK Acaballado, město Slavkov
30. 8.     21.30–22.00   Dětský den na koupališti. Vstup volný ČSSD Slavkov

Trvající výstavy:             Prodejní výstava šperků Ireny Lochmanové a fotografií Věry Kohoutkové ZS-A
                                    Svět loutek a animovaných filmů Jana Karpaše – pohádková výstava pro děti ZS-A
                                    Výstava panenek v háčkovaných šatech ZS-A

Na minulou otázku přišlo velmi málo odpo-
vědí. Horké letní počasí této soutěži příliš ne-
svědčí. Zřejmě čtenáři zpravodaje tráví většinu
času v přírodě nebo na koupališti a nebloumají
ulicemi města, aby našli nějaký patník. 

Správná odpověď zní: zazděný patník se na-
chází na rohovém domě v Brněnské ulici (kři-
žovatka s Úzkou ulicí). Ze správných odpovědí

Znáte dobře svoje město?

SOUTĚŽ SLAVKOVSKÉHO ZPRAVODAJE

byli vylosováni tři výherci: Vendula Andrlová,
Pavel Šujan a Vladimír Holubář ml. Výherci si
mohou u nás v redakci (Brněnská 642) vy-
zdvednout knihu dle vlastního výběru.

Dnešní hádanka:
Na Palackého náměstí stojí dům, který
od doby pořízení výše uvedené fotogra-
fie změnil vzhled. Spodní patro s ob-
chody zůstalo téměř beze změny. Kde se
dům nachází?

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

Na odpovědi čekáme do 21. srpna. red.

KALENDÁŘ AKCÍ – SRPEN 2015

Zajímavosti z historie
našeho města

• Od roku 1566 měla obec Slavkov právo
pečetit červeným voskem.

• 1600–1700 se ve Slavkově pěstovalo hojně
víno, chmel a šafrán.

• 1237 první zmínka o Slavkovu
• Nejstarší známé erbovní privilegium v če-

ských zemích vydal 1. 7. 1416 v Praze český
král Václav IV. Slavkovu (tehdy Novosedlice).
Je to zároveň jediné známé znakové privile-
gium, které tento král vydal.

• 1300–1400 založena židovská obec, zalo-
žen kostelík a špitál na ulici Špitálka.

• Základní káme k výstavbě slavkovské rad-
nice byl položen v roce 1592.

• V r. 1361 poprvé čteme Slavkov.
• Od r. 1509 patřilo panství Slavkov rodu

Kouniců.
• Nejteplejší Vánoce od r. 1776 byly

v r. 1983, kdy na 1. svátek vánoční naměřili
14 st. C. Na Nový rok 1984 bylo naměřeno
8 st. C a 4. ledna dokonce 15 st. C.

• Vlárská trať: Při zřizování dráhy Brno–Pře-
rov žádalo město, aby byla přes Slavkov. V za-
mítavé odpovědi se píše, že jen kvůli Slavkova
vede trať přes Křenovice, neboť původně měla
vést přes Pozořice. Při plánování Vlárské dráhy
1885 žádalo město, aby nádraží bylo zřízeno
za hodinovou branou (dnešní začátek ul. ČSA).
Tato žádost neuspěla a za rok město žádalo,
aby bylo nádraží zřízeno aspoň na panské
louce blíž městu (jak bylo dříve domluveno)
a ne za cukrovarem. Ani této žádosti nebylo
vyhověno. První vlak projel slavkovským ná-
dražím 10. října 1887.  

• Hostinská činnost: v r. 1874 bylo ve Slav-
kově 36 hostinských místností. Roku 1883 se
jednalo o zboření staré radnice a postavení
nové. Část občanů žádala, aby se zde již hos-
poda nezřizovala. Návrh však neprošel. Ke
stavbě radnice, o níž bylo tehdy řečeno, že je
to „staré a zboru se podobající stavení“ ne-
došlo. V r. 1892 byl zaveden pivní poplatek;
proti tomu protestovala židovská obec.



Už pošesté se sešly desítky sportovců, tribuny se
zaplnily, ochozy jásaly, zkrátka celý slavkovský sta-
dion znovu ožil, když v sobotu 27. června hostil Slav-
kovský devítiboj. Kromě skoku o tyči se závodilo ve
všech disciplínách desetiboje a své dovednosti v oboru
atletiky si mohl zkusit každý. Pařák předchozích let se
nám pro tentokrát vyhnul, naopak ranní oblačnost
zřejmě odradila některé atlety od registrace. Letošní
účast byla tedy o něco menší  než jsme zvyklí z mi-
nulých ročníků, ale atraktivnosti akce to vůbec ne-
uškodilo, závodníci ze sebe vydali všechno a i náročný
divák si přišel na své. Letos se oceňovalo nejen za
první tři místa, která v kategorii mužů obsadili Onřej
Doležal, Martin Sebera a Daniel Matocha a v kategorii

žen Hana Vičarová, Lucie Mezníková a Ivana Jí-
chová, ale také za překonání místního rekordu, což
se povedlo Lucii Mezníkové v hodu oštěpem
a Adamu Chloupkovi v běhu na 1500 m. Udělovala
se také cena pro nejlepšího Slavkováka a nejlepší
Slavkovačku a těmi byli Dan Matocha a Hana Viča-
rová. Cenu věnoval také Slavkovský pivovar, a to nej-
rychlejšímu běžci na 1500 m z regionu Slavkov,
Pepiku Křížkovi. Po vyhlášení všech atletů večer po-
kračoval zábavou s kapelou SMP, která podala stejný
výkon jako sportovci: dala do toho všechno! Děku-
jeme městu za umožnění této akce na slavkovském
stadionu a dále všem našim partnerům i pomocní-
kům. AA

Slavkovský atletický devítiboj již pošesté

V sobotu 20. června se uskutečnily
již 12. babské hody. Po předání „bab-
ského práva“ u radnice za účasti
starosty města prošel průvod stárek za
doprovodu kapely Sebranka z Le -
tonic městem. Taneční zábava v sále
SC Bonaparte hody ukončila.

Babské hody

Účastníci devítiboje • Foto: 3x archiv atletů

Stárky • Foto: 6x archiv atletů



Musíte se svým vozem na povinnou technickou kontrolu? Náš autorizovaný servis Audi nabízí opět něco navíc. Pokud u nás 

necháte svůj vůz připravit pro technickou kontrolu, včetně měření emisí, my Vám samotné provedení technické kontroly 

v nezávislé STK nebudeme účtovat.

AUTO-BAYER, s.r.o. 
 
Bučovická 299 
Slavkov u Brna, 684 01
tel.: +420 724 118 111
www.autobayer.cz

Audi STK v našem autorizovaném servisu

Rychle a bez starostí.  

        Možnost STK zdarma.
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