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ZDARMA

Vážení spoluobčané 
Rok se nám přehoupnul do

čtvrté fáze a volební období za-
stupitelstva města pomalu ale
jistě do druhé půle. Říjen a listo-
pad nejsou jen dny plískanic a pa-
dajícího listí, ale pro radnici
především měsíci sestavovaní
rozpočtu pro rok 2017, který
bude schvalovat prosincové zastupitelstvo města. 

V něm se kromě provozních záležitostí budeme za-
měřovat na investice a výzvy z operačních programů,
které hodláme využít. Mnozí jste si mohli všimnout
již započatých stavebních pracích na městském sta-
dionu, které budou finišovat na jaře příštího roku. Je
to jedna z největších investičních akcí za poslední
roky. Naším cílem bylo vrátit této stavbě nejen lesk,
ale především život, který se z oválu za poslední roky
vytratil. Se vzrůstajícím zájmem dětí a mládeže
o sport je to více než nutné! Sportoviště tak bude
hojně využívat i více jak tisícovka žáků našich základ-

Michal Boudný

(Pokračování na str. 3)

Výsledky voleb 
do zastupitelstev krajů
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Úspěšný rok mladých
slavkovských atletů
strana 28

Oslavy 600. výročí městského znaku vy-
vrcholily 24. září Václavským jarmarkem a vel-
kolepým koncertem Hudby Hradní stráže
a Policie ČR. Tradiční Václavský jarmark byl
letos obohacen o historický program, který na-
vozoval středověkou atmosféru. Téměř stovka
stánků s řemeslnými výrobky, podzimními kvě-
tinami, zahradnickými potřebami, občerstvením
a dětskými atrakcemi zaplnily horní parter zá-
meckého parku. Krásné počasí i bohatý pro-
gram přilákal minimálně 7000 návštěvníků.
„Velmi mě těší, že o tuto podzimní akci byl ta-
kový zájem. Ukázalo se, že spojení tradičních
 jarmarků s dobovým programem a dětskými
atrakcemi, je směr, který bychom měli razit i na
dalších ročnících,“ okomentovala ře ditelka
Zámku Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická.  

Zámek po skončení programu v parku však
žil i po 17. hodině. Na nádvoří se od 18 hodin
odehrálo unikátní vystoupení Hudby Hradní

V Y V R C H O L E N Í  O S L A V  6 0 0 .  V Ý R O Č Í  M Ě S T S K É H O  Z N A K U

Václavský jarmark a Hudba Hradní stráže

HUDBA
HRADNÍ
STRÁŽE

stráže a Policie ČR, která většinou doprovází nej-
významnější státní události. Kdo však čekal vá-
žnou atmosféru i ve Slavkově, byl překvapený.
Pětašedesátičlenný soubor sehrál známé melodie,

Foto: 2x T. Hájek



(Dokončení ze str. 1)

Stavba roku začala! Bagry a těžké stroje najely
v polovině října na slavkovský stadion. Začaly tak
s první etapou rekonstrukce atletického sportoviště.
Stavební firma už odkryla velkou část opěrných stěn
a běžeckého oválu. Připravují nejen podklad pro
nový povrch, ale zejména nový rozšířený oblouk bu-

doucí šestidráhy. Ten již bude splňovat podmínky
Českého atletického svazu tak, aby se na novém
sportovišti mohly konat atletické závody.

Práce na první etapě budou hotové do konce
roku. V příštím roce chce radnice zažádat o dotace
na další etapu, při které již vznikne finální povrch

Oprava stadionu byla zahájena!
a zejména se obnoví sektory pro další disciplíny de-
setiboje. 

Letošní práce budou stát cca 26 milionů korun,
z toho 15 milionů pokryje dotace z ministerstva
školství, 6 miliony přispěl Jihomoravský kraj a pět
milionů půjde z městské pokladny.  vs

Václavský jarmark a Hudba Hradní stráže

převážně z filmů s policejní tematikou. Na pódiu
excelovaly zpěvačky Ivana Brožová a Gabriela
Urbánková. Jako host se představil sólista opery
Národního divadla František Zahradníček.

Akce se uskutečnily pro veřejnost zdarma. Zá-
štitu nad nimi převzal předseda Vlády ČR Bohu-
slav Sobotka. Koncert Hudby Hradní stráže
a Policie ČR se konal ve spolupráci s Policejním
prezidiem ČR. vs

Václavský jarmark

Koncert Hudby Hradní stráže • Foto: 3x T. Hájek

Začala rekonstrukce stadionu • Foto: 2x R. Lánský
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Vážení spoluobčané
(Dokončení ze str. 1) Tím ale nechci naznačit, že bychom zapom-

něli na naše předvolební sliby a závazky.
Oprava silnic a chodníků je samozřejmě naší
prioritou – projekty dotahujeme v těchto dnech
do konce a budeme je postupně – dle možností
městského rozpočtu – zahajovat. O konkrétních
akcích vás budeme informovat v dalších číslech
Slavkovského zpravodaje.

Dovolte tedy, abych vás co nesrdečněji po-
zval na oficiální zahájení stavby – rekonstrukce
atletického stadionu, za přítomnosti předsedy
vlády České republiky Bohuslava Sobotky a mi-
nistryně školství, mládeže a tělovýchovy Kate-
řiny Valachové, které se uskuteční v pondělí 31.
října ve 14 hodin na stadionu. 

Z dalších důležitých zpráv bych rád zmínil
platné stavební povolení na cyklostezku Slav-
kov–Hodějice, na kterou se dotační výzva ote-
vírá v těchto dnech. V případě, že uspějeme,
můžeme začít stavět v létě příštího roku. Chápu,
že toto téma vzbuzuje vášnivé debaty na soci-
álních sítích: bude, nebude, kde, kdy, za kolik,
potřebujeme ji? Na poslední otázku odpovídám
jednoznačné ano. Vždyť Slavkov u Brna je jed-
ním z mála měst, které chybí na cykloturistic-
kých mapách. A zejména – lidé, kteří chtějí
dojíždět za svojí prací nebo do školy na kole,
mnohdy bojují na silnici I/50 o život (resp.
pokud se vůbec najde někdo, kdo se v tak hus-
tém automobilovém provozu odvážil tudy jet).
O dalších podrobnostech vás budeme informo-
vat v dalších číslech, kdy už bude jisté, zda jsme
byli v žádosti o dotaci úspěšní.    

Důležitou zprávou uplynulých týdnů je také
vydání územního rozhodnutí na výstavu stanice

ních a středních škol a rádi bychom sportoviště
nabídli i stále populárnějšímu hasičskému
sportu. To vše za minimální účasti finančních
prostředků z rozpočtu města – podařilo se nám
získat peníze z ministerstva školství a kraje,
z výzev k tomu určených. 

Někdy se setkávám s názorem, že za ty pe-
níze by se mohly udělat chodníky a vozovky.
Ano mohly, ale ze sta procent z městských pro-
středků a stadion bychom pak mohli zpět zavézt
hlínou a po vypsané výzvě by rádo „skočilo“
některé jiné město. Obávám se totiž, že v bu-
doucnu již na takové aktivity dotační peníze ne-
budou. 

Integrovaného záchranného systému v areálu
bývalé cukrovarské váhy. Město, jako nositel
projektu, již zažádalo o územní souhlas. V bu-
doucnu by tak měly být v této lokalitě umístěny
všechny složky záchranného systému – hasiči
HZS JmK a záchranná služba. Výstavba bude
financována z prostředků jednotlivých složek
záchranného systému IZS JmK. 

Rovněž jsme požádali na Ministerstvu kultury
ČR o každoroční příspěvek na regeneraci měst-
ské památkové rezervace a zóny. Z těchto pro-
středků byla v minulosti financována například
rekonstrukce střechy chrámu Vzkříšení Páně
a rekonstrukce bočních schodišť. Nyní bude žá-
dost směřována na fasádu radnice č. 64 a 65. 

Vážení spoluobčané, rád bych vám připomněl
výzvu na kompostéry a bio popelnice, jejichž
nákup bychom pro vás chtěli v příštím roce zre-
alizovat. 

Přeji vám více slunce a méně mlhy v těchto
podzimních časech.

Michal Boudný, starosta města

Vyplněnou a vystřiženou žádost předejte na podatelně Městského úřadu ve Slavkově u Brna,
Palackého nám. 64 – dvorní trakt (nejpozději do 20. listopadu 2016)
* případně jiný kontaktní údaj

Žádost     KOMPOSTÉR

Jméno: ..............................................................................................................................

Příjmení: ...........................................................................................................................

Adresa: .............................................................................................................................

Telefon:.............................................................................................................................

e-mail*: .............................................................................................................................

✃

Vyplněnou a vystřiženou žádost předejte na podatelně Městského úřadu ve Slavkově u Brna,
Palackého nám. 64 – dvorní trakt (nejpozději do 20. listopadu 2016)
* případně jiný kontaktní údaj

Žádost     POPELNICE

Jméno: ..............................................................................................................................

Příjmení: ...........................................................................................................................

Adresa: .............................................................................................................................

Telefon:.............................................................................................................................

e-mail*: .............................................................................................................................

✃

✃

na bioodpad 240 l

Nádoby na biologicky
rozložitelný odpad

V roce 2012 pořídily Technické služby 300
kusů popelnic o objemu 240 l na biologicky
rozložitelný odpad z domácností občanů města
Slavkov u Brna. Po pěti letech jejich užívání
jsou tyto vlivem povětrnostních podmínek již
opotřebené a mnohdy i z důvodu přetěžování
poškozené. V současnosti se nabízí možnost po-
řídit v rámci dotací nové a zároveň tím uspoko-
jit i ostatní zájemce, kteří mají o tuto bezplatnou
službu vývozu BRO zájem. Doposud jsme tak
nemohli učinit a tolerovali jsme tzv. hromádky
nesourodého složení a objemu, které nepůsobí
esteticky přijatelně a neustále hyzdí naše město.
Ukládání biologicky rozložitelného odpadu
mimo sběrné nádoby představuje porušení
obecně závazné vyhlášky města Slavkov u Brna
č. 2/2012 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů. Fyzická osoba, která
ukládá odpad mimo vyhrazená místa, tímto po-
rušuje nejen závazná pravidla pro nakládání
s odpady stanovená v zákoně o odpadech, ale
dopouští se tím i přestupku proti veřejnému po-
řádku dle zákona o přestupcích. Svým jednáním
totiž neoprávněně zakládá skládku a odkládá
odpad mimo vyhrazená místa. Za výše uvedená
jednání lze uložit hříšníkovi pokutu až
50 000 Kč. Při opakovaném porušování zákona
však hrozí peněžní sankce až o polovinu vyšší.
Využijte jedinečné příležitosti získat tuto ná-
dobu zdarma. Pořizovací cena se pohybuje
okolo 1800 Kč. Kupon mohou využít i ti, kteří
již vlastní nádoby z roku 2012. Bude pořízeno
jen omezené množství na základě odevzdaných
žádanek. Z tohoto důvodu nebude moci být
v budoucnu vyhověno dodatečným žádostem
a možnost čerpání dotací za tímto účelem se
zřejmě již nebude opakovat. To stejné platí i pro
kompostéry a majitelé nemovitostí mohou za-
žádat o oba dva nabízené produkty. Kompostér
můžete využít nejen za domem, ale i v zahradě
nebo sadě mimo zastavěnou oblast města. Před-
pokládaná realizace vydávání nádob žadatelům
bude v druhé polovině roku 2017. Několikaná-
sobným navýšením počtu svážených popelnic
na BRO automaticky vzrostou Technickým
službám s touto aktivitou spojené finanční ná-
klady a objem činnosti. Cílem tohoto záměru je
především uspokojit potřeby obyvatel při likvi-
daci BRO a současně upustit od zakládání volně
ložených hromádek, které nejsou právě tou nej-
lepší vizitkou slavkovského regionu.

Za TSMS Petr Zvonek
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

59. schůze RM – 19. 9. 2016

13. zasedání ZM – 17. 10. 2016
1. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 76-81. 
2. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 82-93.
3. ZM bere na vědomí informace o poskytnutí dotačních

prostředků MŠMT – atletický stadion.
4. ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 k partnerské

smlouvě ze dne 18. 4. 2016 s obcí Hodějice.
5. ZM odkládá prodej pozemku parc. č. 2579/4 zahrada

v k.ú. Slavkov u Brna.
6. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 94-96.
7. ZM bere na vědomí předložený zápis ze zasedání fi-

nančního výboru.

58. schůze RM – 12. 9. 2016
1. RM rozhoduje na základě předložené zprávy o posou-

zení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Rekonstrukce
atletického stadionu Slavkov u Brna“ o tom, že nejvhod-
nější nabídka byla předložena společností PROSTAVBY, a.s.

2. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření č. 72-75.

61. schůze RM – 5. 10. 2016
1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových

opatření č. 82–94.
2. RM doporučuje ZM  vzít informaci o dotaci z MŠMT

na rekonstrukci atletického stadionu na vědomí.
3. RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 1

k partnerské smlouvě ze dne 18. 4. 2016 s obcí Hodějice.
4. RM schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva

města v doplněném znění.

1. RM neschvaluje poskytnutí peněžitého daru Slav-
kovskému ochranářskému spolku z důvodu vyčerpání roz-
počtovaných prostředků na dotace a granty a doporučuje
žadateli podat žádost na příští rok.

2. RM nedoporučuje ZM zveřejnit záměr směny po-
zemků parc. č. 4203; parc. č. 3724 a parc. č. 3723 vinice.

3. RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku
parc. č. 3750/81 z vlastnictví města do vlastnictví společ-
nosti E.ON Distribuce, a.s., za kupní cenu ve výši
700 Kč/m2. Náklady související s prodejem předmětné ne-
movitosti uhradí žadatel.

4. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr prodeje části
pozemku parc. č. 3750/77.

5. RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku parc.
č. 2748/8 ostatní plocha o výměře 37 m2 v k.ú. Slavkov
u Brna ve vlastnictví Ing. Bronislava Daněčka za část po-
zemku parc. č. 2820/1 ostatní plocha o výměře cca 27 m2

v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města Náklady souvi-
sející s převodem nemovitostí uhradí žadatel Ing. Daně-
ček.

6. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o pro-
nájmu části pozemku parc. č. 2639/1 ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře 1 m2 za účelem umístění re-
klamního zařízení se společností PILOUS spol. s r.o., za
stanovené roční nájemní ve výši 700 Kč.

7. RM nesouhlasí na základě stanoviska odboru IR
s povolením připojení na dopravní infrastrukturu navrho-
vaného rodinného domu na pozemku parc.č. 2759/5
a 2758/4 dle podané žádosti manželů Štarhových.

8. RM nedoporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje po-
zemku parc. č. 2579/4 zahrada v k. ú. Slavkov u Brna
o výměře 702 m2.

9. RM nesouhlasí s umístěním informační tabule slou-
žící k propagaci geologicko-přírodních hodnot území na
pozemku města, kterou zajistí Česká geologická služba.

10. RM ukládá odboru DSH projednat z Policií ČR návrh
změny režimu parkování dle návrhu uvedeného v důvo-
dové zprávě. RM současně ukládá odboru IR v případě

kladného stanoviska Policie ČR k návrhu změny režimu
parkování zařadit do návrhu rozpočtu města na rok 2017
finanční zdroje na jeho realizaci.

11. RM neschvaluje zařízení parkovacího stání pro ZTP
na ulici Úzká podle žádosti Sboru svědků Jehovových
Slavkov u Brna.

12. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 24. 9. 2015 k bytu č. 8, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Bohuslavou Urbanovou,
trvale bytem Fügnerova 109, Slavkov u Brna, obsahujícím
prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to do 30. 9.
2019 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.

13. RM schvaluje prodloužení doby nájmu smlouvy na
pronájem prostor sloužících k podnikání, které jsou umís-
těny v přízemí budovy č.p. 126 na pozemku parc. č. 966,
která je součástí pozemku parc. č. 966, zastavěná plocha
a nádvoří (budova SC Bonaparte), uzavřenou s MVDr.
Hanou Horsákovou, a to o 6 měsíců.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pro-
stor sloužících k podnikání, a to kanceláře č. 46 o výměře
9,70 m2 ve II. NP administrativní budovy Koláčkovo
nám. 727, Slavkov u Brna s Ing. Miroslavem Šebelou. Ná-
jemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpo-
vědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 1000
Kč/m2/rok.

15. RM bere na vědomí předložený zápis č. 18/2016
z komise pro životní prostředí.

16. RM rozhoduje na základě předložené zprávy o po-
souzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Pořízení
techniky a věcných prostředků pro JSDH Slavkov u Brna“
o vyloučení ze zadávacího řízení společnost EuroFire, spol.
s r.o., o tom, že nejvhodnější nabídku podala společnost
Požární bezpečnost s.r.o., a schvaluje uzavření kupní
smlouvy. 

17. RM bere na vědomí zápis ze 14. schůze komise pro
sport a volný čas a schvaluje vyhlášení ankety Sportovec
roku 2016 podle pravidel navržených komisí pro sport
a volný čas.

18. RM schvaluje zahraniční služební cestu Mgr. Evy
Oubělické, DiS. do Rakouska dne 4. října 2016.

19. RM souhlasí s úpravou rozpočtu ZS-A v předlože-
ném znění.

20. RM schvaluje ceník ZS-A pro rok 2017.
21. RM schvaluje předložený ceník zájmového vzdělá-

vání DDM pro školní rok 2016/2017.
22. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti ZŠ Ko-

menského na školní rok 2016 /2017.
23. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti ZŠ Tyr-

šova na školní rok 2016 /2017.
24. RM souhlasí s přijetím účelově určeného peněžního

daru od obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s.

25. RM souhlasí se zapojením MŠ Zvídálek do projektu
MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
2014–2020.

26. RM schvaluje zapojení města do projektu aplikace
EnMS (systému energetického managementu) v mikrore-
gionu v rámci projektu EMSA.

27. RM schvaluje zahraniční pracovní cestu a použití
služebního osobního automobilu MěÚ Ing. Petru Loka-
jovi, Ing. Ladislavu Jedličkovi, Adamu Blahákovi a Miro-
slavu Slováčkovi v termínu 23.–25. 9. 2016 na Slovensko.

28. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: „Re-
konstrukce atletického stadionu Slavkov u Brna“ a do-
datku č. 1 této smlouvy se společností PROSTAVBY, a.s.,
za podmínky současného uzavření dodatku č. 1, který řeší
realizaci první etapy této stavby. 

1. RM schvaluje vrácení nevyužitého státního
 příspěvku na výkon pěstounské péče v celkové výši
687 472 Kč do státního rozpočtu.

2. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření č. 76–81.

3. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společ-
ností HANDL s.r.o., na výkon technického dozoru inves-
tora v rámci I. etapy rekonstrukce atletického stadionu
dle předloženého návrhu smlouvy za podmínky schválení
financování celé akce v ZM.

4. TM ruší usnesení 1379/59/RM/2016 (dohoda o pod-
mínkách stavby s VaK) z důvodu zrušení akce investorem.

5. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby sjezdu k RD č. 4
a RD č. 5 na parc. č. 525/2 na pozemku města Slavkov
u Brna parc. č. 623 k. ú. Slavkov u Brna se Stavební spo-
lečností Čáslava s.r.o.

6. RM souhlasí s uzavřením dohody s Antonínem Ma-
tyášem, Slovanská 889, Slavkov u Brna o podmínkách vy-
budování stavby – plynové přípojky na pozemku města
Slavkov u Brna parc. č. 759 k. ú. Slavkov u Brna před RD
na parc. č. 761/2, 761/1.

7. RM ukládá odboru IR zajistit společné jednání s ma-

jiteli pozemků na ulici Na Vyhlídce k problematice veřejné
infrastruktury ve vztahu k výstavbě rodinných domů.

8. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr pronájmu části
pozemku parc. č. 775/9 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna o výměře cca 32 m2.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem prostor
sloužících k podnikání v přízemí budovy Malinovského
288, Slavkov u Brna, s paní Petrou Krbkovou. Jedná se
o místnost č. 1.43 o výměře 21,60 m2. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
1 rok a nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok. RM
současně schvaluje uzavření smlouvy na pronájem prostor
sloužících k podnikání ve II. NP budovy Tyršova 324, Slav-
kov u Brna, s Mgr. Hanou Charvátovou. Jedná se o míst-
nost č. 2.33 o výměře 21,70 m2. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou
a nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.

10. RM schvaluje zavření smlouvy o pronájmu prostor
o výměře 15 m2 na parcele 1784/296 s panem Mirosla-
vem Richterem. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stano-
veno ve výši 500 Kč/m2/rok.

11. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 6000 Kč z rozpočtu města na rok 2016, položky
č. 94 – humanitární účely Diecézní charitě Brno, Oblastní
charitě Hodonín na provoz Charitní ošetřovatelské služby
Bučovice a Slavkov u Brna a Hospicové péče v roce 2016
a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí příspěvku.

12. RM bere na vědomí údaje o počtu klientů sociál-
ních služeb z ORP Slavkov u Brna.

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování pra-
covně-lékařských služeb se společností MUDr. Zdeněk
Hartl s.r.o.

60. schůze RM – 3. 10. 2016
14. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní

smlouvě o výkonu úkolů Městské policie Slavkov u Brna
na území obce Kobeřice u Brna, jež byla podepsána 10. 9.
2012 s obcí Kobeřice u Brna.

15. RM souhlasí s užitím znaku města Slavkov u Brna
v knize o dějinách pivovarnictví ve Slavkově u Brna vy-
dané společností Slavkovský pivovar, s.r.o. ve spolupráci
s panem Filipem Vránou z České tiskové kanceláře.

16. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti MŠ Zví-
dálek na školní rok 2016/2017.

17. RM bere na vědomí připravenost ZUŠ Fr. France
2016/2017.

18. RM schvaluje vyřazení PC uvedeného v důvodové
zprávě z majetku ZUŠ Františka France.

19. RM bere na vědomí Zprávu o připravenosti DDM
na školní rok 2016/2017.

20. RM souhlasí s úpravou rozpočtu ZS-A.
21. RM schvaluje program 13. zasedání zastupitelstva

města v předloženém znění.
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Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz

1. RM žádá doplnění žádosti o příspěvek na provoz
Komunitního centra Korálky, z.s. o aktuální stav dětí nav-
štěvujících školku, neschvaluje poskytnutí příspěvku
a doporučuje žadatelce požádat o příspěvek z rozpočtu
roku 2017.

2. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření č. 95–97.

3. RM odkládá k upřesnění materiál Dotační programy
města Slavkov u Brna.

4. RM bere na vědomí zápisy z komise pro rozvoj
města a dopravu č. 14–2016 a č. 15–2016.

5. RM ruší zadávací řízení na akci: „Zateplení obvo-
dového pláště obytné budovy Polní čp. 1444“.

6. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Oprava
havarijního stavu jižního břehu velkého rybníka“ dle
podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. RM sou-
časně schvaluje návrh členů a náhradníků komise pro
posouzení a hodnocení nabídek a kruh subjektů, které
budou vyzvány k podání nabídky.

7. RM nedoporučuje ZM schválit záměr na uzavření
plánovací smlouvy se společností RD AUDO, spol. s r.o.,
z důvodů uvedených v předložené zprávě (usnesení
 komise pro rozvoj města a dopravu a stanovisko odboru
IR).

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností
UNIFEST spol. s r.o., na vypracování studie proveditel-
nosti dislokace ZUŠ Fr. France ze stávající budovy čp. 525
do budovy čp. 126 na Palackého náměstí dle návrhu
smlouvy o dílo.

9. RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společ-
ností WebSport Consulting service s.r.o., na administraci
veřejné zakázky pořízení územních studií: „Územní stu-
die S1a, S1b, S1c“ a na administraci veřejné zakázky na
pořízení územní studie: „Dopravní infrastruktura ve
vazbě na TEN-T, dálnice D1 a propojení na silnice I/50
a I/54“.

10. RM schvaluje Pokyny pro stavební činnosti, ozna-
čování budov, umisťování reklamních, informačních

a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na území pa-
mátkové zóny Slavkov u Brna.

11. RM ukládá odboru DSH projednat předložený návrh
dopravního značení – zákazu parkování na ul. Úzká s Po-
licií ČR. RM zároveň ukládá odboru IR v případě kladného
stanoviska a stanovení DZ zajistit realizaci navrženého do-
pravního značení na ul. Úzká.

12. RM nesouhlasí s poskytnutím pozemku parc. č.
760/4 ve vlastnictví města za účelem vybudováním par-
kovacího stání. 

13. RM doporučuje ZM schválit předloženou kupní
smlouvu, jejímž předmětem je úplatné nabytí pozemku
parc. č. 343/3 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o vý-
měře 45 m2 z vlastnictví ÚZSVM, do vlastnictví města za
kupní cenu ve výši 22 300 Kč. Daň z převodu nemovitostí
a náklady související s převodem a to správní poplatek za
návrh na vklad předmětné nemovitosti uhradí město.

14. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr prodeje po-
zemku parc. č. 4990 orná půda o výměře 3042 m2 a část
parc. č. 5007 ostatní plocha o výměře cca 550 m2 dle vý-
řezu z územního plánu.

15. RM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje po-
zemku parc. č. 1643/26 ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna o výměře 45 m2.

16. RM nedoporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje po-
zemků parc. č. 3403/4, 3403/6, 3403/9, vše ostatní plocha
a parc. č. 3400/3 ovocný sad.

17. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr prodeje po-
zemku parc. č. 3164 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře 825 m2.

18. RM souhlasí s uzavřením Dohody o podmínkách vy-
budování stavby na pozemku města parc. č. 2030 v k. ú.
Slavkov u Brna, která zakládá právo stavebníka Vodovody
a kanalizace Vyškov a.s., k realizaci opravy kanalizace.

19. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k Dohodě
o podmínkách vybudování stavby vodovodní přípojky pro
objekt Zlatá Hora 1543 na pozemku města parc. č. 1643/1
se společností CMC Heating, s.r.o.

62. schůze RM – 17. 10. 2016
20. RM ukládá odboru IR předložit RM k projednání

nový návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služeb-
nosti se společností Česká telekomunikační infrastruk-
tura, a.s., týkající se pozemků parc. č. 4000; 3123/29
a parc.č. 5612 zapsané na LV č. 10001 a pozemku parc.
č. 873/2 v k.ú. Velešovice zapsaný na LV č. 2099.

21. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést
stavbu na pozemku města parc. č. 2636/1 se společností
E. ON Distribuce a.s., kterou zastupuje společnost E.ON
Česká republika, s.r.o.

22. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Slavkov u Brna a obcí Zbýšov o výkonu působ-
nosti silničního správního úřadu ve věcech místních ko-
munikací na území obce Zbýšov.

23. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Slavkov u Brna a obcí Němčany o výkonu pů-
sobnosti silničního správního úřadu ve věcech místních
komunikací na území obce Němčany.

24. RM doporučuje ZM schválit uzavření dohody o cí-
lech v rámci auditu familyfriendlycommunity.

25. RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 1.000 Kč z rozpočtu města na rok 2016, položky
č. 94 – humanitární účely Lince bezpečí, z.s.

26. RM bere na vědomí informaci o stížnostech za III.
čtvrtletí 2016.

27. RM schvaluje rozpočtové opatření v rozpočtu Zá-
kladní školy Komenského – část školní jídelna.

28. RM schvaluje MŠ Zvídálek vyřazení majetku ve
správě dle předložené zprávy.

29. M schvaluje MŠ Zvídálek přijetí finančních darů
v celkové výši 5000 Kč dle předložené zprávy.

30. RM souhlasí s použitím části rezervního fondu ve
výši 120 000 Kč k posílení fondu investic DDM a schva-
luje jeho použití na rekonstrukci podlahy herní místnosti
v DDM.

V polovině října byly dokončeny práce na re-
konstrukci čtyř pěších lávek přes Litavu a Pro-
středníček. Na jejich opravu bylo zpracováno
a dodáno 2,6 m3 modřínu a 6,8 m3 smrkového
dřeva. Dva nátěry nových a repasovaných kon-
strukcí pohltily celkem 90 kg speciální konzer-
vační olejové barvy. V následujících týdnech
ještě provedeme obroušení a impregnaci pů-
vodních pochůzných mostnic a plánujeme
oplechování nosných oblouků. Tímto jsme nad
rámec svých běžných činností splnili v termínu

úkol zadaný vedením Města, které nám přidě-
lilo účelový příspěvek na materiál. Od roku
2007, kdy byly lávky předány do užívání, jsou
tyto svým technickým stavem a průchodem
opět bezpečné. Následným udržováním a včas-
nou výměnou vadných dílů se budeme snažit
o maximální prodloužení jejich životnosti. Ne-
ovlivníme však motiv bezohlednosti a vanda-
lismu. Lávky nejsou sice již zcela nové, přesto
mohou svému účelu provozně bezpečně sloužit
ještě řadu dalších let. Za TSMS Petr Zvonek

Zrekonstruované lávky u rybníka

Vážení spoluobčané města Slavkov u Brna.
V tomto podzimním období, kdy každý likvi-
duje odpad ze svých zahrádek po pěstitelské se-
zóně, seče a shrabuje listí z veřejné zeleně,
narůstá velký objem tohoto biologicky rozloži-
telného odpadu (BRO). Za to, jak se celoročně
vzorně staráte v rámci možností o veřejnou
zeleň, vám Město zdarma umožňuje ekologic-
kou likvidaci i vámi vyprodukovaného odpadu
z vašich nemovitostí, pozemků, zahrad a sadů.
V celé městské lokalitě jsou permanentně ce-
losezónně přeplněné kontejnery a vznikají i ne-
vzhledné hromádky. V rámci svozu BRO vám
tímto již několik let nabízíme možnost indivi-
duálního objednání velkoobjemových kontej-
nerů o objemu od 2,5 m3 nebo větších až po
15 m3 s odvozem a likvidací zdarma. Stačí jen
zavolat na telefonní linku 544 221 302 a objed-
nat si požadovanou velikost na předem smlu-
vený termín. V rámci možnosti a vytíženosti
vám kontejner přistavíme a další den odve-
zeme. Velké převozní potíže nám způsobují
přeplněné kontejnery a volně ložené hromádky,
které obsahují neseparovaný podíl části větví,
keřů, trní, listí, trávy…, jež jsou v jednom celku
velmi obtížně zmanipulovatelné. Oslovujeme
vás tímto, abyste využili těchto nabízených
nadstandartních služeb, které vám město zpro-
středkovává a přispěli tak nemalou měrou
k efektivnějšímu svozu a následnému zpraco-
vání biologiockého odpadu. Na závěr připomí-
náme, že svoz BRO se v tomto roce provádí
v pondělí a úterý v lichém týdnu.

Za TSMS Petr Zvonek

Podzimní svoz bioodpadu

Opravená lávka přes Litavu k rybníku • Foto: archiv TSMS
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Vyhlášení ankety
 Sportovec roku 2016

Komise rady města pro sport a volný čas vyhla-
šuje anketu Sportovec roku 2016 v kategoriích:
Nejlepší sportovec ve věku 6–10 let, 10–15 let,

15–18 let.
Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let
Nejlepší sportovní kolektiv nad 18 let
Sportovní počin roku (tím se rozumí sportovní

akce nebo mimořádný sportovní výkon nespa-
dající pod ostatní kategorie ankety)

Sportovec s nejlepší reprezentací města Slavkov
u Brna

Vedoucí mládeže
Sportovec s handicapem
Sportovní osobnost roku

Nominace obsahující odůvodnění (včetně se-
znamu dosažených úspěchů) bude komise přijí-
mat na e-mailu sportovni.komise@centrum.cz do
7. 12. 2016. Vítězové budou automaticky nomi-
novaní do ankety Sportovec JMK. vs

2021 Slavkovanů, tedy 38,63 % oprávně-
ných voličů ze Slavkova u Brna, rozhodovalo
v pátek a sobotu 7. a 8. října o novém zastupi-
telstvu Jihomoravského kraje.
Přinášíme vám přehled stran,
které v našem městě překročily
pětiprocentní hranici potřebnou
pro získání mandátů.

Nejvíce hlasů získala Česká
strana sociálně demokratická
(23,04 %), následovala Křes-
ťanská a demo kratická unie –
Československá strana lidová
(18,77%), třetí bylo hnutí ANO 2011 (15,76
%), na čtvrtém místě pak Občanská demokra-
tická strana (8,78 %). Voliči vhodili do urny
8,13 % hlasů pro Komunistickou stranu Čech
a Moravy a 6,57 % Koalici Svoboda a přímá
demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana
Práv Občanů. Volební komisaři v pěti slavkov-
ských okrscích sečetli 2021 hlasů, z nichž
1992 jich bylo platných. 

Zatímco výsledky krajských voleb kopíro-

Ve Slavkově nejvíc hlasů získala ČSSD
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VYHRÁLO HNUTÍ ANO

Setkání s občany
Město Slavkov u Brna vás srdečně zve na X.

setkání s občany města, které se uskuteční
ve středu 9. listopadu od 15 hodin v jídelně
Integrované střední školy Slavkov u Brna,
Tyršova 129. Program setkání:
• Zahájení 
• Diskuse se zástupci města
• Informace o poskytovaných sociálních službách
• Beseda s představitelem HZS 
• Přednáška Úřadu práce na téma příspěvek na

péči
• Výstava a prodej výrobků zařízení sociálních

služeb
Setkání je určeno široké veřejnosti bez ome-

zení věku. Občerstvení a vstup zdarma. Těšíme
se na vaši návštěvu! im

www.elektrowin.cz

seznam sběrných dvorů a míst 
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou 
vyhlášeny i termíny mobilních svozů), 
nebo na webu www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete 
odevzdat do 
sběrného dvora

ZDARMA 
je můžete odevzdat 
v prodejně elektra

...za odložení elektrospotřebiče 
do kontejneru nebo na černou 
skládku vám hrozí pokuta 
až do výše 20 000 Kč?

Víte že...

...některé běžné domácí 
elektrospotřebiče mohou obsahovat 
látky vážně poškozující zdraví 
a životní prostředí!

...pokud chcete předejít 
ekologickému nebezpečí, 
nepouštějte se do demontáže 
žádného z elektrospotřebičů!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme 
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech. 

DODRŽUJTE 
PRAVIDLA 
příroda vám to vrátí

vysloužilé elektrospotřebiče 
NEPATŘÍ do komunálního 
odpadu

valy ve Slavkově u Brna hlasování v celém
okrese Vyškov, v celokrajském měřítku se
však výsledky vypadaly odlišně:

Volební účast ve volbách do zastupitelstva
Jihomoravského kraje: 36,84 %

* v roce 2012 kandidovala koalice TOP 09
a Starostové a nezávislí se ziskem 5 křesel.

vs

1. Hnutí Ano 20,84 % 15 mandátů (v roce 2012 nekandidovalo)
2. KDU-ČSL 15,94 % 11 mandátů (v uplynulém období 14 křesel)
3. ČSSD 15,49 % 11 mandátů (v uplynulém období 23 křesel)
4. KSČM 9,69 % 7 mandátů (v uplynulém období 16 křesel)
5. ODS 8,07 % 6 mandátů (v uplynulém období 7 křesel)
6. TOP 09 + Žít Brno 6,97 % 4 mandáty*
7. Starostové pro již. Mor. 6,21% 4 mandáty*
8. SPD – SPO 5,66% 4 mandáty (v roce 2012 nekandidovala)

Výsledky voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje 2016

Výsledky voleb do zastupitelstva
Jihomoravského kraje 2016 ve Slavkově u Brna
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Město Slavkov u Brna a odbor životního
prostředí nechal zpracovat projekt na výsadbu
zeleně v lokalitě mezi ulicemi Litavská, Luční
a potokem Prostředníčkem. Je to katastrální
pozemek v záplavové zóně, kde je v rámci pro-
tipovodňových opatření předpokládán občasný
rozliv vody při zvýšených hladinách toku
 Litavy. 

V říjnu zde započaly stavební práce na bu-
dování procházkové pěšiny ze štěrkového tráv-

níku. Chtěl bych touto cestou požádat občany,
aby tuto cestičku dočasně nepoužívali a umož-
nili tak travnatému výsevu jeho prvotní vzrůst.
Současně byla velká část plochy zkypřena
a oseta vlhkomilnou luční loukou. Tato se
bude několik let vyvíjet a pokosena bude jed-
nou do roka. Středem louky vede trasa otevře-
ného úseku dešťové kanalizace připojené
k toku Prostředníčku. Břehy budou osázeny
vrbovými řízky, které po čase vytvoří nízké

Louka za Litavskou ulicí

Živnostenský úřad upozorňuje podnikatele,
kteří poskytují nebo zprostředkovávají spotře-
bitelské úvěry, že dnem 1. prosince 2016 na-
bývá účinnosti zákon č. 258/2016 Sb., kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o spotřebitelském úvěru. Tento právní
předpis přináší zcela zásadní změnu pro celý
sektor poskytovatelů a zprostředkovatelů spo-
třebitelských úvěrů. Od data nabytí účinnosti
zákona nebude živností poskytování a zpro-
středkování spotřebitelského úvěru a činnost
akreditovaných osob podle zákona upravují-
cího spotřebitelský úvěr. Dosavadní právní
úpravu poskytování spotřebitelských úvěrů
nahradí nový zákon č. 257/2016 Sb., o spo-
třebitelském úvěru. Oprávnění pro posky-
tování a zprostředkování spotřebitelského

úvěru bude od 1. 12. 2016 vydávat Česká
národní banka.

Podnikatel, který byl dosud oprávněn
 poskytovat spotřebitelský úvěr na základě
živnostenského oprávnění, může provozovat
tuto činnost na základě stávajícího živnosten-
ského oprávnění do doby, než Česká národní
banka rozhodne o jeho žádosti o udělení
oprávnění k této činnosti, nejdéle však po
dobu 18 měsíců od účinnosti zákona za pod-
mínky podání žádosti o udělení oprávnění
ČNB. Tuto žádost je nutné podat České
 národní bance do tří měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, tj. do 1. března
2017. Marným uplynutím této lhůty jeho
oprávnění k poskytování spotřebitelského
úvěru zaniká. 

Změna zákona o spotřebitelském úvěru
Podnikatel, který byl oprávněn zprostřed-

kovávat spotřebitelský úvěr jiný než na
bydlení, může nadále provozovat tuto činnost
do doby, než Česká národní banka rozhodne
o jeho žádosti o udělení oprávnění k činnosti
samostatného zprostředkovatele (popř. zapíše
vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vá-
zaného spotřebitelského úvěru do registru
nebo informuje zastoupeného o neprovedení
zápisu). Žádost o oprávnění k činnosti samo-
statného zprostředkovatele je nutné České ná-
rodní bance podat rovněž do tří měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona tj. do
1. 3. 2017. Marným uplynutím této lhůty jeho
oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského
úvěru jiného než na bydlení zaniká. 

Taťána Pitáková, referentka registrace živností

keřové porosty tvořící svébytný vegetační
celek. Celou zelenou oázu a především nově
vytvořenou pěšinu bude lemovat 28 stromů
v zastoupení dubu letního, babyky, javoru
klenu a třešně ptačky.

V příštím roce se počítá s finálním zakon-
čením plánovaného záměru, kdy podle pro-
jektu bude dokončena pěšina k lávce přes
Prostředníček a rozmístěn mobiliář lavic a se-
dáků. Za TSMS Petr Zvonek

Nedávno jsme vás informovali o možném
odstranění všech kontejnerů na tříděné od-
pady u Penny marketu. Díky neustávajícímu
nepořádku na zemi mezi kontejnery i přes
upozornění na zákaz odkládání papíru zde na-
rostla neskutečná černá skládka papírového
odpadu. Takže místo zisku finančního bonusu
za tento materiál muselo město naopak vyna-
ložit čas, sílu a peníze na jeho likvidaci. Od
10. října 2016 je tedy rozhodnutím vedení
města toto místo zrušeno. Žluté kontejnery na
plast byly přerozděleny na jiná sběrná stano-
viště, čtyři kontejnery na bílé a barevné sklo
byly poskytnuty společnosti RESPONO na
obměnu poškozených kontejnerů.

Stejně tak i nás mrzí, že neukázněností ně-
kterých občanů (i podnikatelů, kteří tak činí
protiprávně) mají nyní ostatní spoluobčané

k jiným kontejnerům delší trasu. Ze zákona
o odpadech i dle obecně závazné vyhlášky
města o systému nakládání s komunálním od-
padem vyplývají občanům určité povinnosti.
Obecně je třeba předcházet vzniku odpadu
(např. nosím si svoji tašku na nákup, omezuji
nákup nápojů v PET lahvích, …) a vyprodu-
kovaný odpad třídit na jednotlivé složky. Do
sběrných nádob – popelnic a kontejnerů u by-
tových domů pak odkládat pouze směsný ko-
munální odpad. Město má dostatečný počet
kontejnerů na správně odkládaný tříděný
odpad, pokud budou plastové lahve sešlapané
a krabice rozložené. Ovšem objemných pytlů
s nesešlápnutými „petkami“ a nerozložených
krabic se do kontejnerů moc nevejde. Pak se
vyváží kontejnery s polovičním objemem
vlastní suroviny a za drahé peníze zbylý

Ukončení sběru odpadů u Penny marketu
vzduch. Znovu zopakujeme, že všechna ve-
řejně přístupná stanoviště kontejnerů pro sběr
tříděných odpadů slouží všem fyzickým oso-
bám města Slavkov u Brna, které mají zapla-
cen poplatek za nakládání s komunálním
odpadem. Pokud je stanoviště v blízkosti by-
tového domu, neslouží pouze obyvatelům
toho domu, ale všem! A podnikatelé, ti moc
dobře vědí, že tyto barevné kontejnery nejsou
v žádném případě určeny pro odpady z jejich
provozoven. Vědí, že musí veškeré odpady
vznikající na provozovně předávat jen opráv-
něné osobě a mít o tom doklad. 

Vím, je to již obehraná písnička, ale proč ta
lenost, snaha přiživovat se na úkor druhých
(i města), lhostejnost…? Kam se vytrácí
rozum? 

Stanislava Kubešová, odbor ŽP

Louka u Litavské ulice • Foto: archiv TSMSTravnatá pěšina na štěrkovém podkladu • Foto: archiv
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Slavkovský štít ve slovenských Vysokých
Tatrách (2452 m n.m.) byl až do roku 1949
součástí katastrálního území obce Veľký Slav-
kov. Od té doby už patří oficiálně do území
uměle vytvořeného města Vysoké Tatry.
 Historické pojmenování podle Veľkého Slav-
kova mu však už asi nikdo neodebere. Přání
některých účastníků letošního 9. setkání
 zástupců Slavkovů, které se uskutečnilo
ve dnech 23. až 25. září ve Veľkém Slav-
kově, aby se delegace či skupinka zástupců
11 Slavkovů setkala na Slavkovském štítě, zů-
stala jen přáním. Třeba se to podaří někdy
příště… Mimochodem – první zaznamenaný
výstup na dnes lehko přístupný Slavkovský
štít a sestup dolů se uskutečnil v r. 1664 a trval
celé tři dny.

Obec Veľký Slavkov je se svými přibližně
1350 obyvateli ze všech pěti východosloven-
ských Slavkovů skutečně největší. Leží 6 km
od Popradu v nadmořské výšce asi 680 m. Od
Slavkovského štítu je vzdálena vzdušnou
čarou 10 km. Její osudy byly v minulém sto-
letí hodně dramatické. V roce 1905 při velkém
požáru shořela většina domů (tehdy měly pře-
vážně dřevěnou střešní krytinu). Po 2. světové
válce byli zase na základě Benešových de-
kretů občané německé národnosti, kteří tehdy
tvořili převážnou část obyvatel, vysídleni.
V obci potom zůstalo celkem jen 57 rodin.
Obec byla následně postupně dosídlována
Slováky z 27 vesnic oblastí Spiše a Liptova.
Zatímco v roce 1940 měl Veľký Slavkov 1625
obyvatel, v r. 1948 v době dosídlování jen 861
obyvatel. Proto se zde v současnosti neudržují
žádné staré tradice a neexistuje vlastní místní
slovenský lidový kroj. 

Veľký Slavkov měl štěstí, že byl od počátku
zapojen do velké snahy o zpřístupnění Vyso-
kých Tater. Již v roce 1904 začal jezdit přes
tuto obec elektrický trolejbus z Popradu do
Starého Smokovce. Měl dřevěná kola obitá
železnými obručemi a uvezl až 20 cestujících.
Elektrický proud dodávala nově vybudovaná
elektrárna a v té době začíná i elektrifikace ta-
transké oblasti. El. trolejbus byl po roce pro-
vozu pro nepohodlnost a neefektivnost zrušen
a od r. 1908 nahrazen pravidelnou dopravou
tatranskou elektrickou železnicí. Nyní jezdí
na trase Poprad–Veľký Slavkov–Starý Smo-
kovec–Štrbské pleso moderní el. soupravy.

Pohodlné spojení do Tater je velkou předností
v době rozvoje cestovního ruchu.

Veľký Slavkov je v současnosti dobrým vý-
chodiskem pro návštěvníky Vysokých Tater.
Turistům nabízí ubytování a stravování
v mnoha penzionech a rekreačních zařízeních
i v soukromí. Asi největším ubytovacím kom-
plexem s mnoha nově vybavenými chatkami
je resort „Salaš“ na jižním okraji obce. Re -
kreační potenciál Veľkého Slavkova do bu-
doucnosti zvýrazňuje zatím nevyužitý
za konzervovaný hlubinný vrt s termální
vodou. V obci i jejím okolí probíhá intenzivní
výstavba rod. domů a penzionů a počet oby-
vatel se postupně zvyšuje.

V pátek v poledne byly delegace Slavkovů
přivítány v budově radnice, která byla posta-
vena v roce 1993. V úvodním odpoledním
programu nás v sále radnice potěšili svým hu-
morně laděným vystoupením děti a žáci místní
školy a školky. Starosta Veľkého Slavkova
Ing. Fr. Šary spolu s ředitelkou školy potom
ukázali účastníkům setkání jejich základní
(všech 9 ročníků) a mateřskou školu. Škola
sice ještě není zvenku zateplena, ale ve všech
třídách je krásně vyzdobená a moderně vyba-
vená. V obci se nachází také nedávno zřízený
„Dům na půli cesty“, který slouží k získání
pracovních a životních návyků pro mládež,
která ukončila pobyt v dětském domově. Slav-

Slavkovský štít ani na 9. setkání Slavkovů nepokořen
kováci si potom prohlédli evangelický kostel
(1786–1788) s vedlejší zánovní stavbou Me-
zinárodního mládežnického centra Ichthys
(Ryba) a římskokatolický kostel, naposledy
přestavěný v r. 1776. V tom se také večer v ho-
dinovém programu představilo i vokální těleso
OTTO VOCE z B. Bystrice. 

V sobotu měli Slavkováci možnost za sluš-
ného počasí shlédnout na popradskou kotlinu
shora od Skalnatého plesa (1751 m n.m.),
potom si prohlédli v severní části Spiše hrad
ve Staré Ľubovni (jsou v něm vystaveny také
kopie korunovačních klenotů polských králů)
a navštívili zánovní Nestville Park v obci
 Hniezdne. Po nedělní bohoslužbě v řím.-kat.
kostele sv. Ondřeje za účasti některých krojo-
vaných Slavkováků a po slavnostním obědě se
delegace vydaly do svých domovů.

Letošního 9. setkání se z jedenácti Slavkovů
z ČR, SR a PL nezúčastnili jen zástupci pol-
ského Sławkowa z důvodu neodkladné účasti
na jejich místní akci. Program setkání s námi
zato absolvovala delegace obce Tupesy (u Uh.
Hradiště), se kterou má Veľký Slavkov více
než 40leté partnerské vztahy. 

V roce 2017 se uskuteční jubilejní 10. se-
tkání v obci Slavkovce, nedaleko ukrajinských
hranic.

Ladislav Jedlička
(Fotogalerie na webu veslavkove.cz)

Společné foto účastníků setkání • Foto: L. Jedlička

Slavkovští u Skalnatého plesa pod Lomnickým štítem • Foto: archiv L. Jedličky
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Unikátní jsou podle nich zahrádkářské kolonie
a biokoridoridy v severní části města. 

Město bylo obecně charakterizováno jako
zelené sídlo s mnoha
plochami okrasné i re-
kreační zeleně. Slavkov
u Brna byl oceněn také
za péči, kterou vyna-
kládá o velké množství
vzrostlých stromů. Ne-

dostatky však komisaři vnímali
ve stavu nově vysazených
stromů. Podle nich může město
také zlepšit design jednotlivých
parkově upravených ploch, ze-
jména v oblasti širšího centra. 

Hodnotitelé také pozitivně vní-
mali použití sezónních rostlin ze-
jména v areálu zámku a u kostela.
Jako velký bonus vnímají uprave-
nost předzahrádek místních oby-
vatel a také entusiasmus členů
klubu zahrádkářů i dalších
spolků. 

Porotci si všímali také kvality
turistické nabídky. Ocenili maxi-
mální snahu vedení města o co
nejlepší prezentaci areálu zámku
i širšího okolí s odkazem na na-
poleonskou tematiku. Podle nich
by mělo město investovat do
zlepšení pokladny a obchodu
zámku tak, aby lépe naplňovalo
marketingovou strategii. 

Radnice už v minulých měsících začala se
zaváděním některých opatření, které zlepšují

Slavkov získal stříbrné ocenění v soutěži Entente Florale
i problematická místa popsaná v závěrečné
zprávě soutěže.V příštím roce se dokončí
úpravy na Palackého náměstí – zmizí ne-

vzhledné plakátovací plochy,
upraví se zídky a nainstalují se
nové parkovací sloupky. Rada
města také připravila „Pokyny
pro stavební činnosti, označo-
vání budov, umisťování reklam-
ních, informačních a pro -
pagačních zařízení a dalšího
mobiliáře na území památkové
zóny“, jejichž dodržování má za
cíl zlepšit celkový design města.
Město chce také investovat do
profesionální péče o nově vysá-
zené stromy. Výhledově uvažuje
vedení města o pohledovém za-
krytí kontejnerů na sběrných
místech. 

Celoevropská soutěž Entente
Florale je prestižní hodnocení
měst a obcí. V letošním roce ko-
misaři posuzovali také města
jako je například Bad Ischl
v Rakousku nebo Tullamore
v Irsku. Touto soutěží absolvo-
vala například i města Merano
a Edinburg. Českou republiku
v minulých ročnících zastupo-
valo například Brno, Kyjov
nebo Havířov. V Česku zatím
nikdy nebylo městům uděleno

zlaté ocenění. Tuto metu si klade například
Brno, které se chce do soutěže opět přihlásit
a prezentovat své pokroky od roku 2004. vs

Město Slavkov u Brna získalo stříbrné oce-
nění v evropské soutěži rozkvetlých sídel En-
tente Florale 2016. Letošního ročníku se
zúčastnilo sedm evropských měst
a pět obcí. Spolu se Slavkovem
u Brna reprezentovala Českou repu-
bliku i obec Hrušky, které hodnotitelé
udělili stejné ocenění. Odborní po-
rotci hodnotili zejména udržovanost
měst, péči o zeleň, jejich vybavenost,
urbanistické plánování, environmentální pří-
stup i občanskou angažovanost. 

Závěry a doporučení z této soutěže mají pro
vedení města velký význam. Poskytly totiž
kvalitní zpětnou vazbu, odborný a nezaujatý
pohled a v neposlední řadě i možnost srovnání
se s dalšími evropskými sídly.

Odborníci ocenili oblast odpadového hospo-
dářství zejména z pohledu minimalizace od-
padů a jejich zpracování. Příkladný je podle
nich také dobrý přístup k opravám památko-
vého fondu města – areálu zámku a historic-
kého jádra. V závěrečné zprávě také vyzdvihli
čistotu města s poukazem na „bolavá“ místa,
jako jsou například neodstraněná graffiti nebo
psí exkrementy. V oblasti čistoty a udržení ma-
lebnosti města doporučili radnici vyřešit po-
hled na kontejnery s tříděným odpadem,
minimalizovat používání herbicidů, zklidnění
dopravy a parkování. 

Komisaři velmi pozitivně vnímali přístup
města k přístupu k regeneraci a hospodaření
v krajině obklopující město. Mimořádné jsou
podle nich aleje a celkové rozvržení respektu-
jící barokní odkaz. Zvláště pak zdůraznili pro-
pojení města a areálu golfového hřiště.

Uschlé a nebezpečné stromy nebo naopak
perspektivní zeleň, která potřebuje odborné oše-
tření. O tom, v jakém stavu jsou konkrétní
stromy v některých ulicích Slavkova u Brna, si
mohou občané města najít na přehledné mapě
na stránkách www.stromypodkontrolou.cz. Po-
stupně jsou do ní zaznamenávány všechny
stromy a keře v intravilánu města. Informace
o stavu každého stromu byly zpracovány den-
drology, kteří v uplynulých měsících provedli
takzvanou pasportizaci městské zeleně. Výsled-
kem je dokument, který podrobně informuje
o stavu každého stromu, v jaké je kondici a zda
je určený k ošetření či ke kácení. Kromě mož-
nosti kontroly každého občana, který se může

podívat na to, zda před jeho domem stojí zdravý
strom, slouží databáze stromů také jako manuál
pro Technické služby. Ty tak mají jasné infor-
mace o tom, které stromy můžou být časem ne-
bezpečné a které stačí „pouze“ zdravotně ořezat.

„Technické služby tak mají jakýsi jízdní řád,
podle kterého budou k jednotlivým stromům při-
stupovat. Bezpečnost obyvatel a zároveň kvalitní
péče o zeleň je pro nás zásadní a tento dokument
nám pomáhá určovat priority a včas zasáhnout
tam, kde hrozí pád stromu,“ uvedla místosta-
rostka Slavkova u Brna Marie Jedličková. 

Hodnocené stromy lze najít na internetových
stránkách www.stromypodkontrolou.cz. V sou-
časnosti je v ní zaznamenáno 2000 stromů – ze-

Slavkov chce mít stromy pod kontrolou
jména v zámeckém parku a okolí a centra
města. Databáze bude průběžně aktualizována
a doplňována. 

Primárním účelem projektu Stromy pod kon-
trolou, jehož provozovatelem je firma Safe
Trees s. r. o., je vytvořit širokou databázi infor-
mací o stromech na veřejně přístupných plo-
chách bez ohledu na jejich správce či vlastníka
a umožnit jejich logickou a efektivní kontrolu
a správu. Projekt je realizovaný s podporou
Ústavu nauky o dřevě Lesnické a dřevařské fa-
kulty Mendelovy univerzity v Brně. Kromě
stavu stromů zde veřejnost může najít odbor-
nou arboristickou firmu, která realizuje kácení,
výsadby či ošetřování dřevin. vs

Předávání ocenění • Foto: archiv MÚ Zahájení evropského jarmarku • Foto: archiv MÚ
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Violový recitál
Srdečně vás zveme na violový recitál Evy

Kotrbové, který se koná 21. listopadu v 18
hodin v ZUŠ Slavkov. Na program budou tyto
skladby: Max Bruch: Romanze, op. 85; Johan-
nes Brahms: Sonate Es dur, op. 120 No. 2, Al-
legro amabile, Appasionato, ma non troppo
Allegro, Andante con moto, Allegro; Arvo
Pärt: Fratres; Sergej Prokofjev: Suita z baletu
Romeo a Julie (výběr) – vstup, Probouzející se
ulice, Julietta, dívenka, Balkonová scéna,
Romeo a Julie u pátera Lorenza, Tanec rytířů.
Pedagog hlavního oboru: Mgr. Jan Řezníček.
Klavírní doprovod (Bruch, Brahms, Pärt, Pro-
kofjev): doc. Mgr. Marcela Jelínková. jj

Hudební večer žáků
Srdečně vás zveme na hudební večer žáků

ZUŠ Fr.France se koná v úterý 8. listopadu
v 18 hodin v sále ZUŠ. jj

Prázdniny uběhly jako voda a začal nový
školní rok. Ze všech tříd se ozývá veselé šveho-
lení i radostný smích při opětovných shledává-
ních. Ale co to? Sem tam je slyšet i pláč
a vzlykot… 

Po pár dnech se ale počáteční slzičky a strach
z nového pomalu proměňuje. Paní učitelky mají
připravenou teplou náruč, pohlazení či v případě
potřeby i slovíčka útěchy, slzičky brzy vystřídá
úsměv a i starší děti nové kamarády s radostí za-
svěcují do prostředí tříd a nabízí jim společnou
hru. Třídy se tak vzápětí mění na staveniště, ka-
deřnické salony, obchody, v kuchyňkách se vaří,
na školní zahradě staví pískové hrady, hraje se
na maminky, zkouší se dávat první góly… A pak
není divu, že se po obědě uléhá na lehátko a po
náročném dopoledni zaslouženě odpočívá. „To
už přišla maminka?“ „No, toto dneska ale rychle
uběhlo!“ 

Když se pak maminky ptají dětí, co celý den
dělaly, tak jim určitě odpoví, že si ve školce jen
hrály. A mají vlastně pravdu. Začali jsme si po-
stupně společně hrát, učili se uklízet hračky, cel-

kem se nám daří už i samostatné oblékání, uží-
váme si výtvarného tvoření, umíme i první ří-
kanky a písničky, moc nás baví cvičení a rádi
hrajeme pohybové hry. Také jsme se společně
domluvili na pravidlech (ale ještě se nám moc
nedaří je dodržovat) a rádi poznáváme nové věci
ve spojitosti s podzimem (teď hlavně ovoce, ze-
leninu a jiné plody). 

Ale co by na stejnou otázku odpověděly sa-
motné paní učitelky? Asi toto. Děti se učí hrou
a mnohdy si vůbec neuvědomují, že se „učí“
něco nového, protože námi dobře promyšlené
a připravené činnosti jim připadají jako příjemná
a bezprostřední hra. Snažíme se, aby ve třídách
panovalo příjemné prostředí a vládla kamarád-
ská atmosféra, aby si děti hravou formou upev-
ňovaly důležité návyky, aby se něco nového
každý den naučily (o přírodě, společnosti, tech-
nice o zdraví…). Proto vždy předem stanovu-
jeme a přesně víme, jaký je záměr a cíl těchto
činností, a jak, kdy i co u dětí rozvíjet, upevňovat
či zpřesňovat a zdokonalovat. Naší snahou je
také každodenní „školkový“ život obohacovat

o netradiční zážitky a prožitky jako jsou diva-
delní představení, výstavy, ale i zajímavé vy-
cházky a výpravy do blízkého či vzdálenějšího
okolí. Stěžejními ale nadále zůstávají poutavá
a lákavá témata našich třídních projektů, která
nás celým školním rokem provází společně
s kulturními zážitky a aktivitami celé MŠ Zví-
dálek. Zde uvádíme jen některé z nich.

Už v září za dětmi přijelo divadlo „Koráb“
s pohádkou „Perníková chaloupka“ (panečku, to
jsme se všichni nasmáli, ale i poučili o tom, jak
vypadá špatné a co je správné chování). Navští-
vili jsme XI. oblastní výstavu ovoce a zeleniny
(to bylo barev tvarů i vůní a co teprve ty živé
včely)! Ale umíme i rozdávat radost. Děti ze
třídy Kuřátka vystoupily s pásmem lidových ta-
nečků pro babičky a dědečky na nádvoří zámku,
kde se konalo Setkání seniorů (bezprostřednost
dětí měla za výsledek úsměv na tvářích nejen se-
niorů, ale i všech ostatních přihlížejících). V nej-
bližších dnech nás navštíví i paní logopedky ze
speciálně pedagogického centra ve Vyškově (ur-
čitě budou mít radost jak už krásně a pečlivě vy-
slovujeme) a ke konci října očekáváme zájezd
paní učitelek zabývajících se logopedickou pre-
vencí v MŠ, kterým předvedeme ukázku logo-
pedické chvilky „Princezna a drak“. Zkrátka
měsíc září utekl jako voda, ale my všichni už se
těšíme na další společné zážitky a dobrodružství
v MŠ Zvídálek.

Učitelky ze třídy Kuřátka
Jitka Bajerová, Marie Vránová

Slavkovské Palackého náměstí opět ozáří
tradiční vánoční strom. Slavnostní rozsvícení
tradičního jehličnanu před SC Bonaparte a svě-
telné výzdoby se letos odehraje první adventní
neděli 27. listopadu od 17.30 h. u kašny před
radnicí. Těšit se můžete na tradiční zpívání
koled v podání dětí ze Základní umělecké
školy Františka France. 

Vánoční náladu si mohou lidé navodit ještě
před rozsvícením stromu na zámku Slavkov –
Austerlitz. Tam připravili speciální adventní
prohlídkovou trasu spojenou se soutěží o nej-
krásnější vánoční stromeček v podání dětí ze

slavkovských škol. Vánoční trasa bude v první
adventní neděli otevřená do 17 hodin. Poslední
prohlídka se uskuteční v 16 h. vs

Rozsvícení vánočního stromu 

Září v MŠ Zvídálek aneb Jsme šikulky
a zatím jsme všechno zvládli…

Kuřátka na zámku • Foto: 2x archiv školy

Kuřátka na zahrádkářské výstavě • Foto: 2x archiv školy

Loňská vánoční výzdoba • Foto: 2x archiv
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Svátek sv. Václava 28. září „patří“ posledních
12 let cyklistům Dobrovolného svazku obcí
Ždánický les a Politaví. Je to den, kdy se v ně-
které z obcí nebo města svazku cyklisté sejdou,
aby zhodnotili uplynulou sezonu a pobavili se
na přátelském setkání. Nejinak tomu bylo
i letos. Cyklisté (a samozřejmě nejen oni) se se-
tkali tentokrát v Kobeřicích u Brna na návsi,
kde na ně čekal bohatý společenský program.
Celé odpoledne zahájili předseda svazku Jan
Kauf a starosta Kobeřic Roman Hanák. O hu-
dební doprovod se postaral bučovický soubor
Karel Gott Revival Morava. Na úvod zahráli
pár skladeb ze svého bohatého repertoáru.

Po exhibici hosta setkání Josefa Zimovčáka
na vysokém kole ovládly prostor návsi v Ko-
beřicích slavkovské Glitter Stars. Předvedly

opět vysoký standard a sklidily zasloužený
obdiv diváků.

Akční a dynamické Glitter Stars na chvíli
vystřídali sourozenci Vykoukalovi z Nížkovic,
aby zazpívali několik lidových písní. A po
další ukázce Glitter Stars roztancovaly kobe-
řický rondel děti z nížkovického souboru Čtyř-
lístek.

Poté už následovalo tolik očekávané ocenění
úspěšných cyklistů. Cyklisté nastupovali po
obcích a dostávali diplomy a případně i malé
dárky. V letošním roce se akce Za poznáním
regionu zúčastnilo celkem 163 cyklistů, kteří
projeli všech 27 obcí a měst svazku, ve kterých
sbírali do svých průkazek razítka a někteří se
zúčastnili i doplňkové soutěže. Účast Slavkova
byla oproti minulým letům výrazně slabší (loni

Vyhodnocení cykloakce Za poznáním regionu
48 – letos jen 27), snad se nás příští rok sejde
víc.

Po celou dobu setkání se snažili cyklisté „vy-
šlapat“ v akci Oranžové kolo nadace ČEZ co
nejvyšší částku na ozdravný pobyt pro nemoc-
ného Zdeňka Žáka a také pro místní mateřskou
školu. Rodičům Zdeňka byl předán šek na
částku 51 672 Kč a místní školka získala částku
51 192 Kč.

Poté došlo i na losování tomboly, kde hlav-
ním tahákem bylo horské kolo. Tombola byla
bohatá a platilo zde: každý los vyhrává.

Příjemné odpoledne rychle uběhlo, o což se
zaloužilo hlavně nádherné počasí, výborné ob-
čerstvení, chuť se bavit a v neposlední řadě i
obec Kobeřice, která svou hostitelskou roli
zvládla velmi dobře. red.

Další, velmi zdařilou akcí letošního „kalen-
dáře akcí“ ve Vážanech nad Litavou, byla Slav-
kovská iniciativa smíření 2016, která se konala
v sobotu1. října v místním kostele sv. Bartolo-
měje a v sále obecní hospody.

Dle zveřejněného programu proběhlo vše
k naprosté spokojenosti všech přítomných,
kteří se zúčastnili zahájení a semináře s ústřed-
ním tématem o milosrdenství, který vedl
Mons. Martin Holík. Předsedajícím semináře
a člověkem, který udával celé akci patřičný
řád, byl Rev. Jaroslav Kratka.

Ekumenickou bohoslužbu s účastí generál-
ního vikáře brněnské diecéze Mons. Jiřího Mi-
kuláška a při kázání opata Mariana Rudolfa
Kosíka O. Praem. navštívila bezmála stovka

lidí, kteří si mj. mohli poslechnout unikátní pě-
vecký přednes mistra Martina Hammerle-Bor-
tolotti.

Po bohoslužbě se většina přítomných přesu-
nula opět do sálu dolní hospody, kde po krát-
kém občerstvení zazněly první takty zpívaných
a hraných skladeb sboru Collegium musicale
bonum.

Celá akce byla ukončena ve 20 hodin požeh-
náním od Mons. Jiřího Mikuláška, který po
společné modlitbě popřál všem přítomným
mnoho dobrého do dalších dnů života.

Na závěr dodává starosta obce Václav Ma-
tyáš: Jsem nesmírně rád, že se dílo podařilo!
Je pro mne potěšením, že naše malá vesnice
mohla poskytnout kvalitní zázemí pro akci tak

Slavkovská iniciativa smíření
velikého významu, jako je Slavkovská inici-
ativa smíření, a zařadila se tak v historii SIS
vedle další, větší a významnější obce a i města
Slavkova. Děkuji mnohokrát všem protagonis-
tům akce za jejich přítomnost a za jejich per-
fektní nasazení, které bylo pro mnoho lidí jistě
velmi inspirující. mav

Společné foto u kostela sv. Bartoloměje • Foto: archiv Přednáška Rev. J. Kratky • Foto: archiv 

Úspěšní zástupci Slavkova • Foto: B. Maleček

Koncert souboru Collegium musicale bonum • Foto: archiv 
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Historie Vánoc, adventní výzdoba, předsta-
vení tradic i soutěž o nejkrásnější dětský stro-
meček. Nejen tak bude vypadat novinka na
zámku – speciální vánoční prohlídková trasa.
Advent na zámku začíná už ve čtvrtek17. lis-
topadu a končí 11. prosince. Vernisáž se usku-
teční ve středu 16. listopadu od 16 hodin.

Severní křídlo památky, historické salonky,
provoní jehličí a zútulní je adventní výzdoba.
Průvodci pak návštěvníky postupně seznámí
s historií Vánoc tak, jak probíhaly v různých
časových obdobích a popovídají jim o vánoč-
ních zvycích.

Do výzdoby zámku se zapojí i děti z míst-
ních škol. Jednotlivé školní týmy dostanou

k dispozici na prohlídkové trase stromeček,
který si mohou nazdobit podle vlastní fan-
tazie. O nejkouzelnějším stromečku pak
rozhodnou návštěvníci, kteří budou v zá-
věru prohlídky hlasovat o svém favori-
tovi. 

O hodnotné ceny nesoutěží pouze
děti ze škol, ale také hlasující – náv-
štěvníci. Na závěr sezóny budou vy-
losováni tři výherci, kteří získají
rodinnou vstupenku na Zámek
Slavkov – Austerlitz. 

Vernisáž prohlídkové trasy se
uskuteční ve středu 16. listo-
padu od 16 h. v Divadelním

sále. Poté si návštěvníci mohou projít prohlíd-
kovou trasu a odstartovat tak hlasování o nej-
kouzelnější dětský stromeček. Hudební

doprovod zajistí Základní umělecká škola
F. France Slavkov u Brna. Soutěž končí
ve čtvrtek 8. prosince. V pátek 9. pro-
since se na zámku uskuteční slavnostní
vyhlášení.

Vstupné do vánoční prohlídkové
trasy: 80 Kč dospělí, 60 Kč senioři,
40 Kč děti, ZTP, studenti, 30 Kč školní
skupiny – běžné školy, 20 Kč školní
skupiny – partnerské školy, které se
zapojí do soutěže o nejkrásnější stro-
meček. vs

Pach střelného prachu. Příjezd císařů na
zámek nebo obléhání radnice. Slavkov u Brna
se od středy 30. listopadu do soboty 3. pro-
since vrátí o 211 let zpět. Připomene si tak rok
1805, kdy Napoleonova armáda porazila teh-
dejší kontinentální velmoci Rakousko a Rusko.

Středa 30. listopadu bude patřit pietě za
padlé vojáky i obyvatele. V zámecké kapli se
uskuteční ekumenická bohoslužba, následovat
bude koncert vážné hudby v Historickém sále.
Letos vystoupí přední český houslista Václav
Hudeček. Koncert bude pro veřejnost zdarma. 

Páteční večerní program bude směsicí vá-
lečné vřavy, slavnostní atmosféry a romantiky.

Do města dorazí vojáci a obsadí město. Na zá-
mecké nádvoří se sejdou zástupy vojáků a lidu,
aby přivítaly rakouského císaře a ruského cara.
S jeho veličenstvy si můžou zatancovat i přihlí-
žející diváci na lidovém bále. A živo bude
i na zámku. Do něj se opět vrátí šlechta, která si
v předvečer bitvy bude užívat na empírovém
plese nebo v zámeckých komnatách plánovat
strategii jak Napoleona porazit. Vše pak můžou
sledovat i samotní návštěvníci. 

Sobota bude zaměřená na každého, kdo má rád
historii i předvánoční atmosféru. Ulicemi budou
pochodovat bubnující vojáci, objeví se marky-
tánky, šlechta i prostý lid. Celé centrální náměstí,

Vzpomínkové akce na bitvu u Slavkova opět
připomenou historii napoleonských válek

přilehlé ulice a zámecké nádvoří se promění v do-
bové město. V ulicích vznikne také jeden z největ-
ších předvánočních jarmarků na jižní Moravě. 

V proměněném centru města se střetnou vo-
jáci, v zámeckém parku budou mít cvičiště. Pro-
gram se odehraje i přímo na zámku – díky
speciální kostýmované prohlídce se návštěvníci
dozvědí zajímavosti a souvislosti o bitvě tří cí-
sařů. Vzpomínkové akce v celém regionu vy-
vrcholí závěrečným ohňostrojem. 

Veřejný program Tenkrát ve Slavkově pořádá
město Slavkov u Brna a Zámek Slavkov – Aus-
terlitz. Akci finančně podpořil Jihomoravský
kraj. vs

Více akcí, více lidí. Tak by se dala charakte-
rizovat statistika turistické návštěvnosti města
Slavkov u Brna. Od března do září jej navští-
vilo díky zámku a akcím na něm pořádaných
téměř 85 tisíc lidí. Přitom jen na kulturní a spo-
lečenské akce přišlo více než 50 tisíc lidí. Loni
na zámecké akce ve stejném období přišlo
35 tisíc návštěvníků. 

„Přestože provoz na našem zámku zdaleka
ještě nekončí, i tak již můžeme konstatovat, že
letošní sezóna bude minimálně stejně úspěšná
jako ta loňská – rekordní. Svou roli samo-
zřejmě sehrál fakt, že od Nového roku Zámek
Slavkov – Austerlitz zajišťuje všechny kulturní
akce ve městě. Letos jich tak bylo a bude
v součtu téměř 50. Významně se na zvýšené
statistice podílela skutečnost, že jsme letos po-
řádali několik akcí k příležitosti 600. výročí
městského znaku. Park se stal domovem také
pro festival česko – slovenské hudby TopFest
nebo jsme hostili koncert Lucie Bílé,“ připom-
něla ředitelka Zámku Slavkov – Austerlitz Eva
Oubělická.

Turisté projevovali také zájem o zámecké
prostory – do září jich prošlo historickými sály,
expozicí i podzemím téměř 36 tisíc. Zámek
i letos vsadil na několik speciální prohlídek
i unikátních pohledů. Kostýmované pohádky
pro děti, prohlídky zámeckých krovů a půdy,
nebo speciální oživené prohlídky výstavy Dra-
cula a ti druzí v podzemí, byly vyprodané ně-
kolik dní dopředu. 

Přestože většina památek zavírá v říjnu
dveře, Zámek Slavkov – Austerlitz největší
nápor lidí ještě čeká. První prosincový víkend
se zde uskuteční jedna z nejvýznamnějších
zimních turistických akcí jižní Moravy Vzpo-
mínkové akce na bitvu u Slavkova, kterou loni
ji navštívilo přes 20 tisíc lidí. 

Zámek ale do 11. prosince, kdy oficiální za-
vírá brány, nabídne ještě více. Do konce se-
zony se zde odehrají například svatomartinské
hody, sraz upírů nebo mikulášská akce. Od po-
loviny listopadu až do konce sezony zámek
připravuje adventní novinku – vánoční tradice
nejen na zámku. Speciální tematická prohlíd-

Slavkov hlásí nejvyšší návštěvnost za posledních pět let
ZÁMEK ZAZNAMENAL TŘICETIPROCENTNÍ NÁRŮST V NÁVŠTĚVNOSTI AKCÍ. PAMÁTKA ZAVÍRÁ AŽ V PROSINCI

ková trasa představí nejen historii zimních
svátků, ale také nabídne soutěž o nejkrásnější
vánoční strom v podání místních škol.

V loňském roce od března do prosince nav-
štívilo zámek v celkovém součtu 92 tisíc lidí.
Už nyní je tedy zřejmé, že památka v roce
2017 přitáhne ještě více lidí. A co víc – vedení
zámku očekává překročení 100tisícové náv-
štěvnosti. 

„Vážíme si zvyšujícího zájmu turistů o naši
památku. S ambicí v tomto trendu pokračovat
připravujeme i sezonu 2017. Zámecký park
bude opět hostit Top Fest nebo anglickou le-
gendu Jethro Tull. V zámecké galerii bude vy-
stavovat fotograf Jadran Šetlík. Pro děti a školy
jsme připravili interaktivní výstavu ve spolu-
práci s libereckou IQlandií. A spolu s Českou
obcí legionářskou chystáme výstavu o první
světové válce v našem regionu,“ nastínila
hlavní taháky další sezony Eva Oubělická.
Zámek se podle ní zaměří ještě více na rodiny
s dětmi a školní skupiny, pro které připravuje
speciální prohlídkovou trasu. vs

Advent na zámku: speciální komentovaná
trasa i soutěž o nejkrásnější stromeček
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Program kina Jas – listopad
sobota 5. listopadu, 19.30 hod.

SPOTLIGHT
Skutečný příběh, ve kterém reportéři amerického deníku The Boston Globe odhalili masivní skandál zneužívání nezletilých představiteli
místní arcidiecéze. Případ neměl dopad pouze na pár obviněných duchovních, ale otřásl celou katolickou církví. Vítěz amerických Oscarů
2016. Režie: Tom McCarthy. Hrají: Hrají: Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber. Žánr: Životopisný/historický
129 minut, přístupný od 12 let, vstupné 80 Kč

neděle 6. listopadu, 16.30 hod.

ANGRY BIRDS VE FILMU
Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný
Žluťas a výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov dorazí záhadná zelená prasata, musí
tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a svůj ostrov před nimi zachránit. Režie: Clay Kaytis, Fergal Reilly. Žánr:
Animovaný/komedie.
98 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 12. listopadu, 19.30 hod.

LEMMY
Dokument zobrazující osobní i profesionální život Lemmyho Kilmistera, britského zpěváka a baskytaristy, zakladatele heavy-metalové
skupiny Motörhead. Režie: Greg Olliver, Wes Orshoski. Žánr: Dokumentární/životopisný
116 minut, mládeži přístupný, vstupné 75 Kč

neděle 13. listopadu, 16.30 hod.

HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR
Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví dětství společně s kamarádem Peterem při hlídání stáda koz, radostného hraní a užívání si svobody
Alp, kde bydlí v srubu u svého dědečka. Naplno prožitým dnům je však náhle konec, když je Heidi převezena tetou Dete do německého
Frankufurtu, kde má dělat společnost nemocné dívce Kláře ze zámožné rodiny. Dívky se sice skamarádí, ale Heidin stesk po dědečkovi,
Peterovi a horách je velký… Režie: Alain Gsponer. Hrají: Hrají: Anuk Steffen, Bruno Ganz, Isabelle Ottmann, Quirin Agrippi. Žánr: Rodinný
105 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 19. listopadu, 19.30 hod.

MOST ŠPIONŮ
V době studené války v roce 1957 FBI zatkne Rudolfa Abela, sovětského špióna. Americká vláda osloví Jamese Donovana, aby se chopil
Abelovy obhajoby. Přes počáteční obavy jeho i rodiny se Donovan nakonec rozhodne Abela zastupovat. Když byl o tři roky později sestřelen
letoun U-2 a pilot Francis Gary Powers zajat a odsouzen k deseti letům vězení. CIA se rozhodne domluvit jeho propuštění, a proto osloví
opět Donovana, aby domluvil výměnu Abela a Powerse. Velká hra začíná… Režie: Steven Spielberg. Hrají: Tom Hanks, Mark Rylance, Amy
Ryan, Alan Alda. Žánr: Životopiský/thriller
142 minut, přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč

neděle 20. listopadu, 16.30 hod.

RIO 2
Vzácní modří papoušci Blu a Perla žijí v brazilském Riu poklidným městským domáckým životem. S nimi tam postupně vyrůstají i jejich tři
děti. Když Perla rozhodne, že se všichni musí naučit žít jako opravdoví ptáci, je už jen krůček k zásadnímu rozhodnutí – vyrazit na rodinný
výlet do amazonské džungle. A tak se ocitnou v džungli, kde se trochu nečekaně setkají se svými příbuznými a tím skončí i jejich
přesvědčení, že jsou posledními modrými papoušky na světě… Režie: Carlos Saldanha. Žánr: Animovaný/rodinný
101 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

středa 23. listopadu, 19.30 hod.

ISHORTS: O ZVÍŘATECH A LIDECH
Někdy žereme my je, někdy žerou oni nás a jindy je máme radši než lidi. Němé tváře, které nás nevyhnutelně provázejí životem. Ať už jako
partneři, nebo tříchodové menu, vždycky jsou jeho součástí. A právě o tom je pásmo kraťasů O zvířatech a lidech. Přijďte omrknout, jak se
na zvířata v našich životech dívají filmaři z celého světa! Žánr: Krátkometrážní
100 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč

sobota 26. listopadu, 19.30 hod.

NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Louise ví leccos. Ví, že se jí líbí práce v bistru, a ví, že možná nemiluje svého přítele Patricka. Zato neví nic o klasické hudbě, neví, že přijde
o místo, a kdyby tušila, co ji čeká, asi by tomu stejně nevěřila. Will zase po dopravní nehodě, která ho připravila o „normální“ život, ztratil
chuť do života. Ví, čím byl kdysi a všechno se mu nyní zdá nepodstatné, a také přesně ví, jak s tím skoncovat. Zato neví, že když mu Louise
vtrhne do života jako jeho nová ošetřovatelka, všechno se  navždy změní – pro oba… Režie: Thea Sharrock. Hrají: Hrají: Sam Claflin, Emilia
Clarke, Vanessa Kirby. Žánr: Romantický/drama
110 minut, přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč

neděle 27. listopadu, 16.30 hod.

ZOOTROPOLIS
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Jen v Zootropolisu najdete luxusní čtvrti jako je Sousedství Sahara nebo
chladný Tundrov. Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Je to metropole, kde můžete být kýmkoli
bez ohledu na to, zda jste obří slon nebo malá myška. Když však do města dorazí optimistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním
králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat není žádná legrace. A protože chce všem dokázat, že na to má, skočí po první
příležitosti řešit náročný a záhadný případ, i když to znamená vzít do party upovídaného a všemi mastmi mazaného lišáka Nicka Wilda.
Režie: Byron Howard, Rich Moore. Žánr: Animovaný/komedie
109 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

Prohlídky na přání
Vážíme si vaší přízně, a proto bychom rádi ve

spolupráci s vámi naplánovali na příští sezónu
další speciální prohlídky. Vzpomínáte na pro-
hlídku zámeckých krovů a půdy? To ale není
vše, máme i další místa, která jsou běžně nepří-
stupná. Co vás láká nejvíc? Do konce listopadu
nám pošlete tip, co byste chtěli z netradičních
míst na zámku vidět, a my to zohledníme
v plánu příští sezóny. Svá přání nám můžete
poslat na FB zámku facebook.com/ZamekSlav-
kov nebo na mail info@zamek-slavkov.cz.

A co například můžete na našem zámku
zažít?
- Prohlídku depozitářů zámku (sbírkové před-

měty uschované v 2. patře zámku, mj. ložnice
Kouniců či šaty Josefíny Kounicové

- Zámecké krovy a půda (procházka pod jed-
nou z největších střech na Moravě)

- Zámecký park, stromy a sochy (komentovaná
procházka zámeckým parkem)

- Nebo máte ještě jiný nápad?
Eva Oubělická, ředitelka Zámku Slavkov – Austerlitz

Svatý Martin na zámku
I letos přijede na Zámek Slavkov – Auster-

litz svatý Martin na bílém koni. Kromě lahví
s letošním mladým vínem přiveze bohatý pro-
gram. Akce se uskuteční v sobotu 12. listopadu
od 11 hodin v prostorách zámeckých kasemat.
Vstup na akci je zdarma.

V rozlehlých prostorách zámeckých kase-
mat představí letošní mladá vína špičkoví mo-
ravští vinaři jako například Veverka, Bíza
Šamšula či Hradil. Servírovat se budou svato-
martinské husy a další speciality. Kasematy ro-
zezní i hudba – od 11 h. se budou na pódiu
střídat Karel Gott revival Morava a cimbálová
muzika Májek. Vstup do degustační a kulturní
zóny bude zdarma. Svatomartinské slavnosti
ale neprovoní pouze vůně poprvé otevřených
lahví a husí pečeně. Hned při vstupu se můžete
těšit na zabijačkové speciality, které si můžete
zakoupit s sebou. Akci pořádá Zámecká restau-
race Austerlitz za podpory Zámku Slavkov –
Austerlitz a Vinařského fondu. vs

Divoké kočky ve Slavkově
Umění českých i světových zpěvaček a he-

reček jako například Lucie Bílá, Helena Von-
dráčková, Sisa Sklowská, Cher nebo Marilyn
Monroe. Nejen na to se můžete těšit na vystou-
pení tříčlenné travesti skupiny Divoké kočky,
které se uskuteční ve středu 16. listopadu od 19
h. ve velkém sále SC Bonaparte. 

Skupina vznikla v r. 2006. Členy jsou slečna
Sindy (Jindra), slečna Miriam (Marek) a slečna
Paloma (Martin).

Vstupenky v hodnotě 200 Kč jsou v předpro-
deji v IC na Palackého náměstí nebo na tel.
607 603 500 (paní Jelínková). vs

Ceny Jihomoravského kraje se budou udělovat ve Slavkově 
Jedna z nejprestižnějších akcí na jižní Moravě – Cena Jihomoravského kraje – se letos usku-

teční na Zámku Slavkov – Austerlitz. 12. listopadu se do nádherných prostor sjedou vládní před-
stavitelé, nové vedení Jihomoravského kraje a zejména oceňované osobnosti. Cenu
Jihomoravského kraje získávají osobnosti za vynikající zásluhy o rozvoj kraje, hrdinské a jiné
výjimečné činy. „Fakt, že náš zámek hostí tak významnou událost, je pro nás velkou výzvou
a příležitostí ukázat, že naše prostory jsou pro reprezentační akce podobného typu ideální,“ po-
znamenala ředitelka zámku Eva Oubělická. Akce je neveřejná. vs
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• Jak dlouho jsi připravoval novou vánoční
desku a kdo ti s ní pomáhal? 
Na desce se pracuje již rok, někdy víc in-

tenzivněji a někdy míň. Ještě stále není dokon-
čena, takže mám co dělat, abych vše stihnul
do prosince. J Texty autorských písní jsou pře-
vážně z dílny Martiny Vilímové, o hudbu a hu-
dební aranže se starám já.
• Budou na ní jen vánoční písně, nebo se mů-

žeme těšit i na nějakou netradiční skladbu?
Dalo by se říct, že se jedná o písně s vánoční

tematikou. Nejvíc náladu vystihuje název
desky „VÁNOČNÍ neDUCH“, který jsem vy-
bral podle jedné skladby, která se na CD ob-
jeví. Jedná se samozřejmě o slovní hříčku,
která hezky vystihuje vánoční období dneš-
ního světa. Není to už totiž jen o klidu, pohodě
a radosti, ale také o stresu a shonu a i o tomto
některé naše písně pojednávají. Ale obecně se
dá říct, že na cd budou převážně písně s klid-
nější atmosférou. Z pohledu lidí, kteří mě tro-

Martin Křížka představí novou desku
ROZHOVOR S MART INEM KŘ ÍŽKOU O PŘ IPRAVOVANÉM CD I O VÁNOČNÍM „NEDUCHU“

šku znají, se zřejmě na cd objeví i jedna netra-
diční skladba, ale nechme se překvapit, zda se
rozhodnu ji tam ještě zařadit nebo ne.
• Kdo vystoupí na vánočním koncertu a jaké

novinky připravuješ?
Na koncertu, který proběhne 17. 12. od 19

hodin ve velkém sále SC Bonaparte, se mů-
žete těšit jako obvykle na několik milých
hostů. Účast mám zatím potvrzenou od něko-
lika přátel, kterými jsou Hanka Holišová,
Marta Matějová, Aleš Slanina a Radek No-
votný. Novinkou bude rozšířená verze kapely,
která bude zpěváky doprovázet. K tradičním
nástrojům ve složení bicí, baskytara, kytara,
klávesy, saxofon a flétna přibude hoboj
a smyčcové kvarteto Indigo, takže letos to
bude po instrumentální stránce opravdu bo-
haté. V neposlední řadě také věřím, že se opět
představí i dětský sbor při ZUŠ Františka
France „Hlásek“.

Všechny na koncert srdečně zvu. vs

V letošním roce se uskutečnilo jubilejní
Slavkovské restaurování. Již podesáté studenti
Vyšší odborné školy restaurátorské z Brna vy-
konávali praxi přímo na zámku ve Slavkově.
Pod dohledem zkušeného restaurátora
Mgr. Radka Ryšánka byly letos zrestaurovány
dva zajímavé předměty ze sbírkového fondu
ZS-A – manžetník s malovanými porceláno-
vými medailonky z konce 19. století a zají-
mavý, raně barokní kabinet, s množstvím
malých zásuvek a oboustranně využitelnou
hrací deskou.

A jak vůbec takové restaurování probíhá? Tři
až čtyři studenti se ze školy přestěhují do vy-
členěných prostorů v zámeckých konírnách
a převezmou si předem vytipované předměty,
které v průběhu června a září zrestaurují. Před-
měty jsou vybírány tak, aby je bylo možné re-
staurovat v prostorách zámku a studenti se na
nich naučili co nejvíce restaurátorských tech-
nik. Jako bonus je pak počítáno s tím, že půjde
buď o předmět zajímavý či předmět s příběhem.
Zrestaurované sbírky jsou následně umístěny
přímo v zámecké expozici nebo na připravova-
ných výstavách. Díky vzájemné spolupráci
školy a zámku se za uplynulou dobu podařila
zrestaurovat a veřejnosti představit hezká řádka
předmětů: přímo v expozici je možné zhléd-

nout již zmíněný manžetník a podlahové ho-
diny, které na jedno natažení jdou celý rok, no-
vorenesanční, bohatě vyřezávanou lavici
a barokní truhlu – pravděpodobně svatební dar
Václavu a Josefíně Kounicovým. Pro výstavu
o JUDr. Václavu Kounicovi a další výstavu Ře-
mesla a technika ze sbírek ZS-A, byly zrestau-
rovány dva stolky – variabilní empírový
z počátku 19. století a skládací cestovní –
ukázky precizní práce z konce 19. století. Dále
pak květinový sloupek s tordovanou nohou
a dva šicí stroje – jeden přímo z majetku Jose-
fíny Kounicové a velký
psací stůl JUDr. Václava
Kounice z počátku 20.
století. V příštím roce pak
bude do expozice umístěn
nově zrestaurovaný raně
barokní kabinet. 

Ve třech ročnících byla
restaurována rovněž kera-
mika. Studentům se po -
dařilo dát nový lesk
malované keramice
z druhé pol. 19. století.
Šlo především o 4 kom-
pletně zrestaurované
džbánky, malovaný talíř,

Ohlédnutí za Slavkovským restaurováním
hrnek a částečně rekonstruované, avšak nedo-
plňované torzo hrnku. Požadavek byl rovněž na
zpracování archeologických nálezů. Zde byla
vybrána menší část z archeologického vý-
zkumu horního parteru a valů zámecké zahrady
z let 1971–1976. Ačkoli se jednalo o jakési „zá-
mecké smetiště“, podařilo se zrekonstruovat
hned několik nádob a talířů, které byly použí-
vány přímo ve slavkovské zámecké kuchyni na
přelomu 18. a 19. století. Vzhledem k nedo-
statku studentů oboru keramiky však byl zatím
zpracován pouze zlomek z tohoto výzkumu.

Svou práci studenti pre-
zentují každému zájemci
z řady návštěvníků areálu
slavkovského zámku.
V současné době si ji mů-
žete prohlédnout na vý-
stavě v přízemí zámku, a to
až do konce letošní sezony.
S dalšími ukázkami restau-
rování se pak budete moci
setkat při letním běhu Slav-
kovského restaurování – od
poloviny května do polo-
viny června 2017.

Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov – Austerlitz

Martin Křížka

Slavkovské restaurování 2016 • Foto: archiv ZS-A První ročník Slavkovského restaurování • Foto: archiv ZS-A

První ročník Sl. restaurování • Foto: archiv ZS-A
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Akce na zámku v listopadu Zámek Slavkov – Austerlitz uspořádal k pří-
ležitosti Mezinárodního dne seniorů akci s kul-
turním i zdravotně-preventivním programem.
Den zahájili v deset hodin dopoledne náměstci
hejtmana Jihomoravského kraje Roman Hanák
a Roman Celý, starosta města Slavkov u Brna
Michal Boudný a místostarostka města Marie
Jedličková. Následovalo vystoupení dětí z MŠ
Zvídálek, žesťového kvintetu Konzervatoře
Brno a cimbálové muziky Májek. Po celou

dobu se v zámecké sala terreně uskutečnil
zdravotně preventivní program, který zajistil
místní svaz diabetiků a Domov s úsměvem B.
Braun. V Rubensově sále se také uskutečnila
přednáška od předního českého diabetologa
Emila Záhumenského. Zámecké sály po celý
den přístupné seniorům za symbolické
vstupné. Jen na prohlídky zámku zavítalo
první říjnový den přes 450 lidí.

vs

Svátek seniorů na zámku

Mikuláš přijede
na zámek v kočáře

Příjezd Mikuláše a jeho družiny v kočáře
i stylová nadílka. Nejen tak bude letos vypadat
novinka v zámeckém programu – Mikuláš na
zámku. V neděli 4. prosince od 16 hodin jsou
zvány všechny děti a jejich rodiče na nádvoří,
kde společně počkáme na příjezd Mikuláše,
čertů a andělů. Po efektním přivítání se přesu-
neme do vstupní haly zámku – salla tereny,
kde bude Mikuláš nadělovat dárky. Kostýmy
dětí jsou vítány! Občerstvení i svařené víno
zajištěno. Rodiče, kteří budou chtít dětem za-
jistit nadílku, mohou přinést balíčky opatřené
jmenovkou s celým jménem a příjmením v ne-
děli 4. prosince od 14 nejpozději do 15.30 h.
na pokladnu zámku. Prosíme z důvodu ná-
ročné organizace Vzpomínkových akcí ne-
noste balíčky dříve. Akci pořádá Zámek
Slavkov – Austerlitz ve spolupráci s Komunit-
ním centrem Korálky. vs

Katapult – změna termínu!
KONCERT KATAPULTU SE Z DŮVODU
NEMOCI PŘEKLÁDÁ NA 9. PROSINCE

Koncert Katapultu, který se měl odehrát 29.
října, bude z důvodu zranění kytaristy Oldy
Říhy přeložený. Vystoupení rockové legendy
se uskuteční v pátek 9. prosince v 19.30 h.
Vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud se kon-
certu v náhradním termínu nemůžete zúčastnit,
zakoupené lístky můžete vrátit na Informačním
centru Palackého náměstí 1. 

„Onemocnění levé ruky vyžaduje náročnou
rehabilitaci. Moc se všem fanouškům omlou-
vám, ale věřím, že nám zachováte svou přízeň.
Slibuji, že vám nezůstaneme nic dlužni,“ vzka-
zuje Olda Říha. Děkujeme za pochopení! vs

Derniéra upíří výstavy
Slet upírů na zámku Slavkov zakončí v neděli

30. října od 17 h. krvavou výstavu v podzemí
Dracula a ti druzí. Do derniéry se může zapojit
každý – pokud přijdete v kostýmu nebo styli-
zaci upíra nebo jiné krvelačné bytosti, můžete
si užít výstavu v podzemí zdarma. Vstupné pro
nekostýmované účastníky bude 80 Kč dospělí,
60 Kč senioři a 40 Kč děti. Akce končí ve 20 h.

„Jedna z nejúspěšnějších výstav na našem
zámku po čtyřech měsících končí a zaslouží si
stylovou rozlučku. Chybět tak nebude ani česne-
kové pohoštění a krvavý přípitek,“ láká ředitelka
Zámku Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická.

Upíří večírek uzavře nejen samotnou vý-
stavu, ale také halloweenský víkend. V sobotu
se totiž na zámku uskuteční oblíbené hrůzo-
strašné prohlídky. vs

Ani letos nechyběla v programu zámku tra-
diční podzimní akce pro děti Zámecké dýňo-
braní. Kromě vyřezávání dýní si letos zámek
ve spolupráci s Komunitním centrem Korálky
připravil dětskou dílničku, kde si nejen nej-
menší mohli vyrobit podzimní dekorace i dal-
šími způsoby. Občerstvení s dýňovými
specialitami si pro návštěvníky připravila In-

Zámecké dýňobraní oživila dílnička
tegrovaná střední škola Slavkov u Brna. Děti
si na závěr svého tvoření mohly užít i napětí.
V zámeckém podzemí je čekala stezka od-
vahy, při které měly možnost si rozsvítit svoji
vlastní dýni. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na krás-
ném programu. I díky nim se letos podařilo
přilákat téměř tisíc rodičů a dětí. vs

V sobotu 12. listopadu v 18.30 h. se
v malém sále kulturního domu uskuteční be-
seda s Jackem Brightem,  zimním plavcem
a dobroduhem s vášní pro polární cestování,
členem oddílu zimního plavání I. PKO Praha.
Přeplaval Beringovu úžinu z Ruska do Ame-
riky, hledal vhodné podmínky pro ledové pla-
vání na Špicberkách a zúčastňuje se mnoha
plaveckých akcí v ledových vodách severu. Ve
Slavkově již jednou besedoval, nyní se podělí
o zkušenosti z dobrodružného života na mra-
zivé Kamčatce. Sám nás zve na besedu: „Letos
v létě jsem byl zase na ruském Dálném vý-
chodě, ve skutečnosti to byl můj pátý návštěva
poloostrova Kamčatka. Letos to byl první
v tom, že jsem zorganizoval velmi úspěšný tří-
týdenní cestu pro skupinou 12 českých turistů.

Jste srdečně zváni na promítání „Kamčatka:
Cesta do nového světa.“ Během přednášky
uslyšíte o svých zkušenostech ve světě ohně
a ledu mezi 2011 a 2016, se setká s medvědy,
lososem a mrožů, krásné sopek a hory, tundry,
tajgy, řek a ledových vodách v severní části Ti-
chého oceánu a Beringovu úžinu. Samozřejmě,
že také povidam o teplé srdce lidí jsem se se-
tkal a něco o kulturu původního obyvatelé
v Rusku i Americe. Budu také mluvit trochu
o úspěšném Beringovu úžinu expedici roku
2013, o kterém jsem napsal knihu (The Bering
Papers, Vydavatel Austin Macauley, Londýn).
Tak to je spravedlivé říci, že to bude plný
a pestrý program, a troufám si říci, že zajímavé
a zábavné! (I samozřejmě můj Kouzelný čes-
tine!) Těším se na vás. Jack

Kamčatka: Cesta do nového světa

Velký koncert kapely Argema a bučovické stá-
lice Rain se uskuteční v pátek 25. listopadu v sále
SC Bonaparte. Skupina Rain, vystoupí od 20 h.
Uherskohradišťská rocková legenda pak vystoupí
ve 22.30 h. Vstupenky v hodnotě 190 Kč jsou
k dostání v předprodeji v restauraci Bonaparte
na Palackého nám. (v SC Bonaparte). Lístky se
budou prodávat i na místě za cenu 250 Kč. 

Argema příští rok oslaví 35. narozeniny.
V roce 1982 ji založil Zbyněk Horák, Josef
Pavka, Karel Holomáč, Slávek Borovička, Olda
Gistr a Jarda Pavelka. Sestava skupiny se během
své existence několikrát změnila, ale v součas-
nosti tvoří Argemu pět členů. Jméno skupině
dali podle největšího afrického nočního motýla
Argema mittrei. vs

Argema a Rain zaplní SC Bonaparte

Svátek seniorů • Foto: archiv ZS-A

Dýňobraní • Foto: archiv ZS-A
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Turnaj v minikopané
Jako vždy se začátkem školního roku začí-

nají také sportovní soutěže. První proběhl tur-
naj v minikopané. Letošní ročník se konal za
slunečného fotbalového počasí na našem hřišti.
Celkově se turnaje zúčastnily čtyři základní
školy (ZŠ Tyršova, ZŠ Komenského, ZŠ Kře-
novice a ZŠ Šaratice). Turnaj se odehrál stylem
každý s každým, kdy jedno utkání trvalo 20
minut hrubého času. Konečné pořadí naplnilo
i papírové očekávání. Na 4. místě s jedním
bodem skončili sportovci ze ZŠ Šaratice. Před
nimi se o skóre umístili naši reprezentanti ze
ZŠ Tyršova. Se šesti body obsadili stříbrnou
příčku žáci ze ZŠ Křenovice a z prvního po-
stupového místa se radovali neporažení repre-
zentanti ZŠ Komenského. Petr Líznar

Výstava ovoce a zeleniny
I letos se naši nejmladší žáci 1. a 2. ročníku šli podívat na výstavu ovoce a zeleniny, která se

konala v pondělí 26. září v Kulturním domě Bonaparte. K vidění byly opravdu ty nejlepší kousky
z našich zahrádek. Při pohledu na krásně ozdobené stoly a naleštěná jablíčka se všem dětem sbí-
haly sliny. Také povídání o včelkách bylo pro děti velkým zážitkem. Výstavu zpestřily výtvarné
práce žáků naší školy. Výstava se dětem moc líbila a už se těší na příští rok. kn

K tradičním podzimním závodům patří přes-
polní běh. Jako každým rokem se i letos konal
ve Vyškově. Atmosféra byla vynikající a pořa-
datelé zajistili i skvělé letní počasí. Naši žáci se
účastnili všech kategorií. V kategorii mladších
dívek naši školu reprezentovaly K. Čermá -
ková, T. Zezulová a S. Menoušková.

Mezi mladšími chlapci se nejlépe umístil
R. Hořínek na dvaadvacátém místě. O deset
míst za ním se doběhli L. Tesař a J. Janek. Do
padesátky se vlezli ještě Z. Novák a Š. Šmerda.
Naši soupisku uzavíral S. Vinkler.

V kategorii starších dívek se díky svému vy-

nikajícímu výkonu dostala na nejvyšší stupínek
naše žákyně Z. Nováková, která daleko za
sebou nechala i vyškovské atletky. Ovšem
skvělý výkon podali i další naše běžkyně v této
kategorii – A. Žáková a P. Jeřábková 

Přespolní běh uzavíral závod starších hochů.
Zde podal výborný výkon šestý J. Hrabovský.
Za ním se umístili M. Bůbela, O. Mlčoch, L.
Poč a J. Barák.

V celkovém hodnocení týmů se umístili
mladší hoši na osmém místě, starším dívkám
o pouhé dva body utekl bronzový stupínek
a starší hoši získali šesté místo. Petr Líznar

Přespolní běh

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

Knihy si žáci mohou půjčovat jednak přímo
ve škole v žákovské knihovně, jednak v Měst-
ské knihovně ve Slavkově nebo v obecních
knihovnách ve svých obcích. Protože mnoho
žáků do Slavkova dojíždí a v městské knihovně
nikdy nebyli, pořádáme pro naše šesťáky pra-

videlně v září do knihovny exkurzi. Také letos
nás přivítala milá paní knihovnice a vysvětlila
dětem, jak knihovna funguje, jaká je výpůjční
doba a které knihy najdou v jednotlivých od-
děleních. Žáci si pak mohli knihovnu sami pro-
hlédnout a zjistili, že se zde dá najít spousta
zajímavého čtení. Někteří si hned založili vý-
půjční průkazky, aby mohli do knihovny chodit
pravidelně.

Naše poděkování opět patří paní knihovnici
J. Urbánkové za její milé přijetí, zajímavý
a poučný výklad i za ochotné zodpovězení
všech zvídavých dotazů. zšt

Návštěva Městské knihovny Slavkov

Ukázková hodina
v první třídě

V úterý 4. října proběhla v 1. třídě ukázková
hodina pro rodiče spojená s třídní schůzkou.
Cílem bylo seznámit rodiče se způsoby výuky
na začátku první třídy – poznávání písmen,
čtení slabik a nácvik správného psaní. Děti
svým rodičům předvedly, co se za první měsíc
naučily: přednesly básničky, přečetly první pís-
mena a slabiky, předvedly práci na interaktivní
tabuli, ukázaly počtářské dovednosti, zazpívaly
písničky. Všechny děti pracovaly velmi svědo-
mitě a rodičům dokázaly, že už jsou opravdoví
školáci. šv

Návštěva Hvězdárny
a planetária v Brně

Ve středu 12. října se žáci 5. třídy vypravili
do minulosti, aby poodhalili tajemství vzniku
Sluneční soustavy a celého vesmíru. Na vlastní
oči mohli spatřit ta nejzajímavější zákoutí na-
šeho planetárního systému a místa, kam dopo-
sud mohly jen meziplanetární sondy. Součástí
programu byla i prohlídka aktuální noční ob-
lohy a pátrání po nápadných souhvězdích, vi-
ditelných planetách i hvězdách.

Děti si mimo mnohá poučení odnesly domů
i pracovní listy, které budou dále využívat ve
výuce přírodovědy. Téma vesmíru je mezi žáky
tím nejoblíbenějším, návštěva planetária při-
spěla k podnícení zájmu a rozšíření jejich ves-
mírného obzoru. hp

Ve čtvrtek 6. října podnikli deváťáci exkurzi
do Rudice v okresu Blansko. I přes nepří-
jemné, chladné počasí panovala během celé
exkurze výborná nálada. Do Rudice jsme při-
jeli v 9 hodin a dopoledne jsme strávili hrou se
šiframi a slepou mapou. Po vyluštění tajenky
jsme se dozvěděli, že další naše cesta povede
do lomu Seč. V tomto lomu jsme objevovali

geologické krásy vápenců a žáci měli možnost
si odsud odnést i malý suvenýr. Po obědě jsme
se rozdělili na dvě skupiny a pokračovali prů-
zkumem jeskyní, který byl spojený i s výkla-
dem a prolézáním jeskynních štěrbin.

Přestože nám počasí příliš nepřálo, všichni
jsme si exkurzi užili a odnesli si spoustu zají-
mavých informací a zážitků.  pl

Rudické propadání

Výstava na zámku
Dne 23. září navštívili žáci sedmého ročníku

výstavu 600 let od udělení znaku města.
Během více než hodinového povídání paní Zi-
chové se dozvěděli řadu zajímavostí ze života
středověkého Slavkova, prohlédli si faksimile
dobových dokumentů i několik originálních
kousků z itineráře slavkovské radnice. Nejob-
divovanějším kouskem se ale staly trojroz-
měrné modely komendy řádu německých
rytířů a zámku v renesanční podobě.

Děkujeme touto cestou PhDr. V. Zichové za
neotřelý odborný výklad. Přesně odhadla,
kolik informací v dnešní době snese žák dru-
hého stupně základní školy. šnŽáci školy v Rudicích • Foto: archiv školy
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strannosti olympijských vítězů – celostátního
sportovního projektu založeného olympij-
skými vítězi Robertem Změlíkem a Romanem
Šebrlem. Do této sportovní aktivity je zapojeno
více než 1400 škol z celé ČR.

Díky vysokému bodovému zisku z kraj-
ského kola v Brně jsme se kvalifikovali na re-
publikové finále, poprvé konané v Brně –
takřka v domácím prostředí.

Brněnské finále se konalo 9. a 10. září na
nádherném atletickém stadionu VUT pod Pa-
leckého vrchem. Letošní ročník byl pro nás zá-
vodem nových tváří, neboť dřívějších
republikových finále se účastnila pouze jedna
naše současná závodnice (Sabina Macharová).
Po prvním soutěžním dni jsme přenocovali na
30. místě.  Po poslední, desáté disciplíně, jsme
netrpělivě čekali na výsledek – letos 36. místo.

Naše družstvo tvořili – Zittová Andrea, Ha-
dincová Anna, Macharová Sabina, Fiantová
Sabina, Zrotal Kryštof, Šťastný Daniel, Šafrá-
nek Mojmír a Štourač Leo. Naším nejúspěš-

Naše družstvo na republikovém finále OVOV v Brně

nějším chlapcem byl Dan Šťastný, který získal
6691 bodů, nejúspěšnější dívkou byla Fiantová
Sabina s 6235 body. 

Každé družstvo mělo svého patrona, naším
byl bývalý běžec na lyžích Stanislav Henych,
účastník olympiád v Sapporu a Innsbrucku. 

Kompletní výsledky všech disciplín najdete
na rf.ovov.cz Vedoucí družstva Martin Bauer

Letos se opět probojovali naši žáci až do re-
publikového finále OVOV – Odznaku vše-

Sběr starého papíru
ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna po-

řádá sběr starého papíru. Sbírejte, střádejte,
svazujte starý papír a odevzdejte jej v úterý
1. 11. 2016 (7–15 hodin) u staré tělocvičny
ve Svojsíkově parku. Třída nejlepších sbě-
račů získá putovní cenu. zšk

svět techniky je všude kolem nás! Je pestrý
a zajímavý. Prohlídka dalších pavilonů a firem,
které se zde prezentovaly, byla také zajímavá.
Třeba i krátké zastavení u stánku firmy Pegas
Gonda. Mají se čím chlubit, nejen u nás, ale
i v zahraničí. A tak prohlídka „velkého průmys-
lového světa“ možná  inspiruje naše deváťáky
při výběru střední školy nebo učebního oboru.
Třeba už někteří vědí, že strojírenství rozhodně
není žádná nuda a že frčí! Hana Červinková

Strojírenství má zelenou!
Žáci 9.C navštívili 5. října „velký průmys-

lový svět“ – Mezinárodní strojírenský vele-
trh v Brně. V pavilonu Z si prohlédli
prezentaci 22 odborných středních škol z Jiho-
moravského kraje. Mají o čem přemýšlet, až
budou řešit otázku, kam po ZŠ. Viděli, že obory
ve strojírenství, automobilovém a elektrotech-
nickém průmyslu se vyvíjejí dynamicky, že ab-
solventi zastupujících škol nacházejí dobré
pracovní uplatnění v dalším životě. Zkrátka –

V pátek 30. října se konaly ve Vyškově
okresní závody v přespolním běhu, které po-
řádá Asociace školních sportovních klubu. Zá-

vody jsou pojaty jako soutěže družstev tj. jed-
notlivých škol z celého okresu. Žáci a žákyně
ze ZŠ Komenského pokryli všechny kategorie
– mladší a starší dívky a mladší a starší
chlapce. Ve všech starších kategoriích jsme ob-
sadili medailové pozice. Starší žáci skončili na
3. místě a starší žákyně jen s minimálním od-
stupem jednoho bodu braly také bronzové me-
daile. V jednotlivcích se nejlépe umístil Dan
Šťastný, který skončil na 2. místě a porazil
běžce z atletického oddílu z Vyškova – moc
gratulujeme. Běžcům patří za předvedené vý-
kony dík. Martin Bauer, učitel TV

Přespolní běžci a běžkyně ZŠ Komenského úspěšní

Projektový den
Ve čtvrtek 6. října se zájemci z řad chlapců

9. ročníku zúčastnili zajímavé akce na SOU
a SOŠ ve Vyškově. Jednalo se o projektový den
určený žákům základních škol. V průběhu do-
poledne jim byly představeny všechny zde vy-
učované studijní a učební obory. Chlapci si
mohli zábavnou formou vyzkoušet různé pra-
covní činnosti a soutěže právě v oboru, o který
mají zájem. Největší pozornost a nadšení vyvo-
lalo například modelování výrobku v počítači
a jeho následný 3D tisk, dále ukázka řezání ple-
chu laserem a jiných materiálů vodním papr-
skem, ohýbání plechu na ohraňovacím lisu. Jiná
skupina se mohla seznámit se zemědělskou
technikou a vyzkoušet si řízení traktoru, o čemž
nadšeně referovali ostatním. Budoucí stavbaři
si zahráli na projekční kancelář a zedníci se se-
známili se základy stavebního  měření a stavbou
cihlového zdiva. Všichni účastníci projektového
dne si odnesli kromě drobných propagačních
materiálů a vlastních výrobků celou spoustu no-
vých zážitků a poznatků. Hana Sokoltová

Naše družstvo • Foto: archiv školy
Dan Šťastný na trati
1 km s vynikajícím
výkonem 3:10 min.
• Foto: archiv školy

Starší dívky – 3. místo • Foto: archiv školy Starší žáci – 3. místo • Foto: archiv školy

Na 2. místě Dan Šťastný • Foto: archiv školy
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O Pohár rektora Univerzity obrany
Ve čtvrtek 22. září se na atletickém stadionu

Univerzity obrany v Brně konal již 8. ročník
vědomostně-dovednostní soutěže pro žáky
středních škol „ O pohár rektora Univerzity ob-
rany“. Každou školu reprezentovala tříčlenná
hlídka složená vždy ze dvou chlapců a jedné
dívky. Naši školu reprezentovali E. Zezula, T.
Světelský a H. Volešová. S nástrahami spoje-
nými se 4,5 km během, plněním vědomostních
úkolů a dovednostních soutěží (hod granátem
na cíl, střelba ze vzduchovky, lezecká stěna
a štafetový závod na koloběžkách) se vypořá-
dali více než zdatně a v těžké konkurenci 30
hlídek z celé ČR obsadili nádherné 9. místo.

Machři roku 2016
Ve středu 21. září se v Praze odehrál tvrdý boj

více než čtyřiceti učňovských týmů o titul Ma-
chrů roku v kategoriích Truhlář, Malíř a Obkla-
dač. Žáci ISŠ Slavkov u Brna bojovali o tento
titul v kategorii Truhlář, do které bylo přihlášeno
24 týmů z celé republiky. V tvrdé konkurenci
naši žáci obstáli a umístnili se na výborném 8.
místě, za což žákům a učiteli odborného výcviku
patří poděkování. Během soutěžního klání pro-
bíhal také jarmark řemesel, na kterém školy uká-
zaly žákům ze ZŠ i ostatním návštěvníkům, že
řemeslo představuje plnohodnotnou životní
cestu a kariéru a že ruční a řemeslná práce má
nenahraditelné kouzlo. V. Bábek, ISŠ

Výstava zahrádkářů
Ve dnech 23. a 24. září proběhla oblastní vý-

stava ovoce a zahrádkářských výpěstků, kterou
pořádá ZO ČZS Slavkov u Brna. Naše škola si
letos pro svou prezentaci zvolila téma „Zdravý
životní styl – využití zeleniny z vlastní zahrád -
ky“. Pro návštěvníky jsme si připravili ochut-
návku pomazánek z celeru, červené řepy a zelí.
Velký úspěch výstavy měla dýňová polévka se
zázvorem a čili. Celou expozici připravili žáci 3.
ročníku učebního oboru kuchař-číšník pod vede-
ním učitelky odborného výcviku L. Sigmundové,
které patří velké poděkování. P. Horáková, ISŠ 

Poděkování
Jménem svým a vedení školy upřímně děkuji

pracovnímu týmu Mgr. Horákové (obor ku-
chař-číšník), týmu pracovnic školní kuchyně
pod vedením paní Streichlové a pracovnicím
našeho domova mládeže za bezchybnou orga-
nizaci a zajištění akce Town Twinning v pro-
gramu Europe for Citizens pořádanou obcí
Heršpice při příležitosti meziobecní spolupráce
maďarských, slovenských a českých občanů.
Velké poděkování patří i našim žákům oboru
kuchař-číšník, kteří se na akci taktéž podíleli.

Kulhánková Vlad., ISŠ

Ve dnech 3.–6. října probíhal v naší škole
kurz studené kuchyně pro žáky studijních
a učebních gastronomických oborů. Lektorem
byl Mistr kuchař Vladimír Picka z kuchařského
studia v Pelhřimově, držitel několika ocenění
v tomto oboru. V průběhu kurzu žáci připravo-
vali 80 druhů nejrůznějších výrobků studené
kuchyně, například plněné sýry, rolády, pěny,
aspiky a mnoho dalších zajímavých specialit,
k nimž patří štrasburská kachna nebo dekoro-

vaný humr. Při aranžování mís na rautový stůl
se zúročí odborná a kreativní práce kuchaře.
Závěrečná kompozice je vrcholem studené ku-
chyně a dává základ zážitkové gastronomii.
Každý kurz je zakončen slavnostním rautem
a předáním osvědčení o absolvování kurzu,
které je podkladem pro vyšší hodnocení při vý-
konu kuchařského povolání. Absolvování kurzu
je významným přínosem pro motivaci mladé
kuchařské generace. P. Horáková, ISŠ

Kurz studené kuchyně

Zdálo se to zprvu neuvěřitelné, ale po roce
opět realizujeme výměnu s naší partnerskou ško-
lou v italském Leccu. Životním zážitkem se stala
pro mnohé žáky už samotná cesta. Ne že by-
chom se ztratili (to u nás neumíme), ale první let
se nezapomíná… První okamžiky setkání byly
trochu rozpačité, tradiční pokusy smlouvat
(„Nemůžeme bydlet s vámi v penzionu?“) byly
rázně odmítnuty, a italský týden mohl propuk-
nout naplno. Děcka si rychle zvykla na „nový
domov“. Druhý den dopoledne jsme se věnovali
představování jižní Moravy. Naši žáci si připra-
vili prezentace o zajímavých místech regionu,
zvláštní kapitolu pak věnovali Brnu, Slavkovu
u Brna a také zvykům a tradicím. Odpoledne
pak naši žáci v doprovodu svých nových kama-
rádů poznávali Lecco, ti stateční se vykoupali
v jezeru Como a den jsme završili v muzeu to-
várny Moto Guzzi. Ve středu jsme navštívili

městečko Varenna, odkud nás loď převezla do
dalšího malebného města Bellagio s Vilou
Melzi, která se pyšní krásnými zahradami. Slu-
nečné počasí nám umožnilo vychutnat kontrast
jezera Como a hor, které se nad ním klenou. Ne
nadarmo si zde budují svá letní sídla významné
postavy zábavního průmyslu. Čtvrtek nám při-
nesl další skvělé zážitky. Čekala nás cesta do
Milána. Zde nás čekala ojedinělá prohlídka jed-
noho z nejslavnějších operních domů světa –
proslulou La Scalu. Zaujalo i nákupní centrum
Galleria Vittorio Emanuele II i milánský dóm –
jediná čistě gotická katedrála v Itálii. Poslední
večer pak byl vyhrazen závěrečnému setkání ve
škole a druhý den už nás čekala cesta domů.
Rádi bychom poděkovali zástupcům Jihomorav-
ského kraje za podporu, kterou v rámci svého
dotačního programu poskytuje svým školám.

V. Hirt, ISŠ

Na návštěvě partnerské školy v Leccu

Corny – atletika
V úterý 20. září se na atletickém stadionu ve

Vyškově konal 25 ročník atletického poháru
střeních škol CORNY. Družstva ISŠ Slavkov
u Brna se umístila na třetích místech v kategorii
dívek i chlapců. Ve vrhu koulí vyhrál L. Florián
a H. Volešová, Urbánková K. zase ve skoku da-
lekém. Děkujeme žákům za snahu a reprezen-
taci školy. R. Vaňura, ISŠ

Možnost prezentovat gastronomické obory
hotelnictví a kuchař–číšník jsme měli letos po-
prvé na tradiční podzimní akci pořádané zám-
kem Slavkov – Austerlitz zámecké dýňobraní.
Nedělní odpoledne plné tvořivosti a nadšení
dětí i rodičů bylo zpestřeno nabídkou dýňových
pokrmů, které připravili pod vedením paní uči-
telky Ing. M. Svobodové žáci 1. ročníků oboru
hotelnictví, kterým za to patří velké poděko-
vání. Návštěvníci tak mohli ochutnat dýňovou

polévku, slaninovo-parmezánový dýňový
koláč, sladké i slané dýňové záviny a muffiny
s dýní. O rostoucí oblibě dýňových pokrmů nás
mile překvapil velký zájem všech přítomných
a velice nás potěšil jejich kladný ohlas na námi
nabízené pokrmy. Děkujeme organizátorům
této velmi vydařené akce za možnost zapojit se
a prezentovat naši školu široké veřejnosti. Pro
příští ročníky se těšíme na další spolupráci.

Daniela Hortová, ISŠ

Což takhle dát si dýni?

Žáci 2.AAU ISŠ ve Slavkově u Brna využili
nabídku Českých drah, Správy železniční do-
pravní cesty, Policie ČR a ČD Cargo a navštívili
Preventivní vlak, který byl přistavený v želez-
niční stanici Brno hlavní nádraží ve dnech 11.
až 13. října. Tento vlak vyrazil na svoji trať již
po patnácté. Jeho cílem bylo informovat naši
mladou generaci o mimořádných událostech na
železnici končících často smrtí. Žáci byli sezná-
meni s tím, že celá řada těchto tragédií vzniká
zcela zbytečně nekázní řidičů či chodců na že-
lezničních přejezdech, nesmyslným přebíháním
trati nebo naskakováním do rozjetého vlaku.
Zvlášť nebezpečné je pohybovat se v místech,
kde může dojít k zásahu elektrickým proudem.

Chlapci obešli tři různá stanoviště. Prvním
vagónem byl speciální kinovůz, ve kterém
zhlédli film „To nedáš“ obsahující pět příběhů
natočených na motivy událostí, které se staly na
dráze. Příběhů, které začaly zcela nevinně
a skončily velkou tragédií.

Na druhém stanovišti čekal na žáky hasičský
vůz a drážní hasiči, kteří předvedli ukázky své
práce i první pomoci. Budoucí automechanici
a řidiči motorových vozidel si prohlédli mo-
derní hasičskou techniku a způsoby vyprošťo-
vání osob z poškozených vozů. Bylo vidět, že
hasiči jsou ve své práci profesionály a s jistotou
umí uplatnit své zkušenosti přímo v praxi.

Poslední zastávka byla v konferenčním voze,
ve kterém žáci diskutovali s panem Matúšem,
vyšetřovatelem Českých drah a panem Gru-
škou, npor. Policie ČR. Konkrétní případy, dů-
sledky a fotografie železničních nehod všem
doslova vyrážely dech. 

Závěrečné pozvání pana Grušky na bezpeč-
nostní akci pro začínající řidiče bylo příjemnou
tečkou za celým dnem. Lze si jen přát, aby byl
tento program i pro naše žáky dostatečně pre-
ventivním a varujícím, aby se nikdy nestali
účastníky železniční nehody. 

Eva Zemánková, ISŠ

Preventivní vlak – bezpečná železnice





KONZULTANT V ENERGETICE
PRO POBOČKU VE SLAVKOVĚ U BRNA

Pečujete doma o osobu blízkou?

Pro období září 2016–srpen 2017 Vám
 pečovatelská služba Generace Care z.ú.
nabízí tento projekt, určený neformálním

 pečovatelům ze Slavkova u Brna a okolí.

Účast v projektu je zcela
ZDARMA

Více informací na:

www.generacecare.eu

Top 1 Taxi Brno přijímá řidiče

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY
✓ bonus za složení zkoušek z místopisu pro ty, kteří je nemají
✓ každoměsíční bonusy k výplatě
✓ 13. plat
✓ výhodnější tankování CNG
✓ myčka za firemní ceny
✓ jazykové kurzy
✓ možnost hlídaného parkování vlastního vozu během směny

a mnohé další

Nabízíme:
✓ práci na hlavní pracovní poměr (HPP), práci na dohodu, práci na OSVČ
✓ mzda: 25 000–35 000 Kč čistého (tj. až 170 Kč/h bez tringeltů)
✓ poradenství pro ty, kteří nemají potřebnou kvalifikační zkoušku z místo-

pisu (doprovod na úřad při podání žádosti, vlastní přípravu ke zkouškám)
✓ garantovaný minimální denní základ a garantovaný měsíční objem jízd 200+
✓ po 6 měsících možnost vlastního nového vozu: Škoda Superb, Škoda

 Octavia III a další z vozového parku
✓ přátelský kolektiv, firemní oblečení, firemní akce

Požadujeme:
✓ řidičský průkaz skupiny B jako minimum

a praxi řízení v rámci skupiny minimálně
2 roky

✓ flexibilitu
✓ minimální věk 21 let
✓ kartu řidiče (body) bez záznamu
✓ čistý trestní rejstřík
✓ osvědčení o absolvování zkoušky z místo-

pisu na Magistrátu města Brna – není pod-
mínkou

✓ dobrou znalost Brna
✓ reprezentativní vystupování (slušnost,

 loajalita, chuť pracovat a vzdělávat se)
✓ výhodou základní jazykové vybavení (AJ,

NJ, RJ)

Kontakty: kariera@top1taxi.cz
+420 730 895 512
top1taxi.cz



Razítka • vizitky • propisovací
formuláře • letáky • katalogy
• brožurky • kalendáře…

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

Rozměr Cena
38x14 mm 395 Kč
47x18 mm 470 Kč
59x23 mm 540 Kč
(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

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

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

PŘEVOD VHS na DVD

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

1 hodina záznamu

300 Kã

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

Uzávěrka pro inzerci
pátek 18. listopadu do 16 h.

Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Autoservis
Josef Novoměstský

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

• Servis a údržba klimatizace
• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie

Bučovická 1677, Slavkov u Brna
Tel.: 736 670 567, 515 537 337
E-mail: servis@automotoslavkov.cz
www.automotoslavkov.cz

VELKÝ VÝPRODEJ
KNIH A DVD

se uskuteční 
ve Společenském centru Bonaparte

ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2016 

od 9 do 17 hodin
v malém sále.
www.apokryf.cz

pondělí úterý

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788
milanmajek@volny.cz

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

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

JIŽ 14 LET S VÁMI

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor
ve Slavkově u Brna na ulici Zborovská.

Objekt je vhodný pro služby péče o tělo,
kancelář či obchod.

Nájemné 5.000,– Kč/měs.
Více informací na tel. č. 732 917 377

PRONÁJEM

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
• doplňky stravy FINCLUBU

dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• prevence proti nachlazení

Kosmetika 

Možnost 
vyzkoušení

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

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

PROSTORY V PŘÍZEMÍ
Nabízím k pronájmu
PROSTORY V PŘÍZEMÍ

100 m2 ve Slavkově u Brna
u parkoviště u náměstí

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

Tel. 737 867 922STùHUJEME A VYKLÍZÍME PO CELÉ âR
NÁKLADNÍ A DODÁVKOVÁ DOPRAVA

• stûhování firem, bytÛ, RD, klavírÛ, trezorÛ, strojních zafiízení
atd. • balicí servis, zapÛjãení pfiepravek zdarma • montáÏ, de-
montáÏ a moÏnost uskladnûní nábytku • víkendy a svátky bez
pfiíplatku • uklízecí práce vãetnû odvozu a likvidace odpadu

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

www.akr-stehovani.cz

PŘIJMU AUTOMECHANIKA
Autoservis v Brně-Králově Poli přijme šikovného

automechanika s praxí. Požadujeme zájem
o práci, znalost práce s diagnostickými přístroji.

Prosím pouze volat. Nástup od ledna 2017.

Tel. 775 038 838
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Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

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

Hledáme

(i důchodkyni)

na výpomoc v prodejně textilu.

Info tel. 737 867 922

BRIGÁDNICI

Vzpomínka
Smutná je vzpomínka na toho, kdo už s námi není…

Dne 21. října 2016 vzpomeneme by se dožil 90 let pan

JAN ŠIKUTA
a 14. listopadu vzpomeneme 12. výročí jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 24. října 2016 uplynulo 10 let od úmrtí naší maminky a babičky, paní

MARIE KOLNÍKOVÉ

Za vzpomínku děkuje dcera Marie s rodinou.

Vzpomínka
V neznámý svět odešel jsi spát, zaplakal každý, kdo měl Tě rád.

Čas plyne jak tiché řeky proud. Jen bolest trvá a nedá zapomenout.

Dne 16. října 2016 vzpomeneme 10. výročí úmrtí milovaného manžela,
tatínka a dědečka, pana

VLASTISLAVA NOVÁKA
S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku všem děkují manželka,

děti s rodinami, vnoučata Míše, Marťa, Jeník, Terezka a Ondrášek.

Vzpomínka

A láska, která smrti nezná, trvá dál…

Dne 26. října 2016 uplynulo 14 let, kdy od nás odešel
náš milovaný syn a bratr

LUKÁŠ MOUDRÝ

Za tichou vzpomínku děkují rodiče a sestra Kristýna.

Blahopřání

Dne 19. listopadu 2016 oslaví
svoje 85. narozeniny paní 

ZDEŇKA HOŘAVOVÁ

Ke krásnému jubileu pevné zdraví, hodně štěstí
a pohody přeje syn Jiří s rodinou.

Vzpomínka

Neumíme vrátit vteřiny, minuty, hodiny ani dny, ale vzpomínky nás neopouští.

Dne 30. října 2016 vzpomeneme 15. výročí úmrtí paní

ZDEŇKY LOTREKOVÉ

S láskou vzpomínají manžel Ladislav a celá její rodina.

Vzpomínka

Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 16. října 2016 uplynuly čtyři smutné roky,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

IVO ZDRAŽIL

S láskou stále vzpomínají manželka a syn s rodinou.

LIKVIDACE ZNAČKOVÉ MÓDY
Značková móda za nejnižší možné ceny z likvidace! •
Nejnižší ceny v okolí • kvalitní italské oblečení a boty
Husova 58, Slavkov u Brna
šaty 899 ..................................od 139 Kč
dámské kalhoty 1299 ..............od 199 Kč
pánské kalhoty 2599 ...............od 199 Kč
zimní bundy 3259 ...................od 499 Kč
dámské boty 999 ....................od 199 Kč
dětské věci 499..........................od 49 Kč

NOVĚ

OTEVŘENO!

LYŽE…
PRODEJ, SERVIS, SEŘÍZENÍ, BAZAR…

www.bazarsportmotokros.cz

Tel. 602 759 664
Filipínského 2, 615 00 Brno 

nově zrekonstruovaný

 prostor vhodný pro

V těsné blízkosti náměstí

ve Slavkově u Brna

kosmetiku, manikúru,

masáže, kancelář atd.

PRONAJMU

Tel. číslo 775 058 765



23SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ10/2016

RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Jana Zemanová (1972) † 23. 10.Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 1. listopadu 2016 uplyne 25 let, kdy nás navždy opustil
náš tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV GABRIEL

Dne 29. listopadu 2016 uplynou 4 roky, kdy nás navždy opustila
naše maminka a babička, paní

LIBUŠE GABRIELOVÁ
S láskou stále vzpomínají a za tichou vzpomínku všem děkují

dcera a vnoučata.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.

Dne 2. listopadu 2016 uplyne pět smutných let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr a strýc, pan

DALIBOR ŠÍCHA

S láskou vzpomínají rodiče a bratr s manželkou.

Vzpomínka
Jak dlouho nám je bez Tebe, jak dlouhý nám je čas, jak rádi bychom Tě  spatřili
a slyšeli Tvůj hlas. Loučit ses nechtěl, tolik jsi chtěl žít, nás milovat a mnoho

ještě říct. Pro Tebe přestaly hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten,
kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane na Tebe nikdy vzpomínat.

Dne 18. listopadu 2016 vzpomeneme 20. výročí úmrtí pana

STANISLAVA MARADY

Za vzpomínku děkuje manželka Jana, syn Jakub, dcera a synové s rodinami.

Vzpomínka
Byla jsi plná života, Tvá mysl plná snění a nikdo z nás se nenadál,

jak rychle se vše změní. Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz, zůstává v nás.
Dne 13. listopadu 2016 by se dožila 62 let paní

ALENA MARKOVÁ
a dne 24. prosince 2016 vzpomeneme druhé výročí úmrtí.

Za tichou vzpomínku děkuje manžel Jaroslav.

Vzpomínka
Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli
Tvůj hlas. Tolik jsi chtěla žít, nás milovat a mnoho toho ještě říct. Pro Tebe přestaly

hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten kdo Tě miloval, nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.

Dne 16. listopadu 2016 vzpomeneme první smutné výročí,
kdy nás opustila paní

AUGUSTINA ANDRLOVÁ
Syn Eduard s rodinou.

Vzpomínka

Dne 11. listopadu 2016 uplynou tři roky, kdy nás opustil pan 

M I RO S L AV  C E N E K
a 29. listopadu by oslavil 55. narozeniny. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte se mnou.
Stále vzpomíná přítelkyně Dagmar.

INZERCE

POSTARÁM se o chod domácnosti (úklid,
 vaření, praní atd.) a o Vaše blízké. Vyučená
zdravotní sestra s praktickými zkušenostmi
v pečovatelských službách pro nemohoucí
a seniory 170 Kč/h. www.PecovatelkaVera.cz.
Tel. 728 209 872.

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

NUTNĚ hledám ke koupi dům ve Slavkově
u Brna nebo v jeho blízkosti, max. 15 km.
Tel.: 604 522 895.

KOUPÍM byt, rychlé jednání výhodou. Tel.:
607 496 359.

ZAVEDENÁ truhlářská firma
ACER WOODWAY z Brna se
 zaměřením na komplexní vyba-
vování interiérů především dý-

hovaným nábytkem hledá zaměstnance na
pozici truhláře pro výrobu a montáž. Nabízíme
zajímavě ohodnocenou tvůrčí práci na origi-
nálních realizacích interiérů. V případě zájmu
volejte na 603 178 498 nebo pište na
info@acerww.cz.

PRODÁM masivní jídelní stůl a 4 židle. Cena
2000,- Kč Tel.: 604 222 628.

HLEDÁM učitelku nebo učitele angličtiny pro
pětiletou dívku. Tel. 737 971 271.

PRODÁM obilí a dýně. Tel. 737 971 271.

PRONAJMU vybavený byt 2+1 ve Slavkově
na Zlaté Hoře. Více info na tel.: 737 434 193.

PRONÁJEM rod. domu 4+1 se zahrádkou, ve
Slavkově u Brna. Více info: 604 241 803.

HLEDÁME slečnu či paní na hlídání pro tříleté
a roční dítě. Jednalo by se o max. dvě odpo-
ledne v týdnu od cca 16.30 do 18.30 na Zlaté
Hoře ve Slavkově. Tel. 603 835 888.

DO PRODEJNY ve Slavkově u Brna při-
jmeme prodavače/ku. Praxe či vzdělání ve
stavebnictví výhodou. Info na 775 744 705.
Částečný prac. úvazek je možný.

NABÍZÍM prostory k pronájmu ve Zborovské
ulici ve Slavkově (63 m2). Tel. 732 500 546.

Sraz bývalých zaměstnanců Agry
Rok utekl jako voda a já plánuji další setkání tentokráte bez babičky. Přijďte zavzpomínat a povyprávět si s přáteli u jednoho stolu. AGRA byl náš

denní chleba, který byl i našim koníčkem. Profese, které tady pracovaly, žádné rozdíly mezi sebou nedělaly. Soustružníci, frézaři, brusiči, vrtaři, svá-
řeči, lakýrníci, lisaři, řidiči, účetní, uklízečky, svačinářky zkrátka všichni, co jste zde strávili několik krásných let, přijďte na setkání bývalých za-
městnanců dne 11. listopadu od 15 hodin do Zámecké vinárny „U Edy“. Přineste s sebou vzpomínky, fotky a hlavně dobrou náladu.

Na všechny se těší Vendulka, vnučka tety Gusty



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ24 10/2016

který zde byl slavnostně pokřtěn a je již v pro-
deji.

Tyto události se odehrály v prostředí velkého
sálu SC Bonaparte, které opět vytvořil florista
pan Jaromír Kokeš ve dvou hlavních expozi-
cích. ( v den výstavy oslavil svoje narozeniny –
blahopřejeme)  Ta na jevišti nás přenesla do
doby Karla IV.,  jehož 700 výročí narození si
letos připomínáme a je jeho zásluhou, že se
u nás rozšiřovalo vinařství a ovocnářství. V ex-
pozici uprostřed sálu, kde dominovala zelenina
to byl svět plný vitamínů a to je směr pěstování
zdravé výživy, kterým bychom se měli vydat.
Vystavované výpěstky jsou výsledkem práce
zahrádkářů z Otnic a na naši výstavu je přivezli
manželé Havelkovi se svými kolegy.

Toho velmi pěkného zde bylo více. Hned pod
jevištěm to byla expozice děvčat – zahrádkářek
z Heršpic v podobném rázu a významu jako
předchozí jmenovaná.

Učňovský dorost z ISŠ ve Slavkově u Brna
pod vedením paní Sigmundové připravil vý-
borné pomazánky a je neuvěřitelné jak chutná
dýňová polévka.

Více jak 2100 návštěvníků opět obdivovalo
bonsaje pana Navrátila a kaktusy pana Ryša-
vého. Největší zájem asi 600 žáků ZŠ a dětí
z MŠ byl o expozici Slavkovského ochranář-
ského spolku, kde vedle ptačích budek a krmí-
tek dominovali dva čápi, a to nám velmi známí
čáp bílý a také čáp černý. Samozřejmě u včelařů

XI. oblastní výstava ovoce a zeleniny
se hledala včelí královna. Dětem byl ve všech
expozicích poskytnut odborný výklad a odpo-
vězeno na dotazy, kterých bylo velmi mnoho.   

Hned při vstupu do sálu nás upoutaly vý-
tvarné práce žáků ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova
a dětí z MŠ. Karolínka. 

V sobotu byl v prodeji jablečný mošt, švest-
ková povidla a mnoho dětí odcházelo spokojeno
s výhrami z bohaté tomboly. I když ovoce bylo
letos málo, jeho kvalitu ocenil pan Ing. Dušan
Nesrsta u ÚKZUZ Lysice, který návštěvníky
provedl komentovanou prohlídkou výstavou,
kde zájemce seznámil s pěstováním různých
druhů ovoce a odpovídal na dotazy. Mnohé byly,
proč se mě pěstování nedaří a kde dělám chybu?

Výstava pro letošní rok skončila. Musíme po-
děkovat všem vystavovatelům, že přece jen
našli pěkné vzorky a přinesli je na výstavu. Tak-
též musíme poděkovat sponzorům a všem, kteří
zapůjčili různý materiál a rekvizity pro zdárné
uspořádání výstavy. Vřelé poděkování patří po-
řadatelům, kteří s vypětím všech sil tak pěknou
výstavu od čtvrtka připravovali.

Pochvala a ocenění odcházejících návštěv-
níků nám opět nalila nových sil. Pokud bude
příští rok po stránce klimatické k přírodě pří-
znivý, věříme, že se opět setkáme na další již
XII. výstavě. My pořadatelé se řídíme heslem
„Mlád je ten, kdo má i v 70 plány do budoucna“

Proto bohatou úrodu v příštím roce přeje za
ZO ČZS Slavkov u Brna Vladimír Luža

Na letošní výstavu ovoce a zeleniny, kterou
jsme pořádali ve dnech 24. až 26. září 2016 se
musíme dívat dvěma pohledy. A to proto, že
v naší oblasti na jaře zaúřadovali „ Zmrzlí mu-
žíci“ a všechny druhy ovocných stromů neodo-
laly jejich síle a tak prakticky se neurodilo
ovoce na vystavování. To byla ta zlá skutečnost.

Na straně druhé však byla velká snaha pořa-
datelů další již XI. výstavu uspořádat. Podařilo
se nám zajistit výstavní vzorky také z odlehlej-
ších koutů, kde ovoce bylo. A tak zde byla ja-
blka od pěstitele z Polska, novinky z ÚKZUZ
Lysice a dalších našich kolegů. V soutěži o Ja-
blko roku tedy zvítězil pan Stanislav Rudolf
z Kobeřic z odrůdou Gold Bohemia.

V dalších dvou soutěžích, které probíhaly již
od jarních měsíců jsme ocenili snahu majitelů
domů a bytů, kteří svou pílí upravovali své
okolí, a tak sobě i nám všem zpříjemnili pobyt
v našem městě.

V soutěži o nejkrásnější balkon a okno zvítě-
zila paní Smutná z ulice Bučovická a v soutěži
o nejkrásnější předzahrádku paní Frištenská
z ulice Lidická. Vítězové a další umístnění na
předních místech byli oceněni hodnotnými ce-
nami, které věnoval Městský úřad Slavkov
u Brna. Blahopřání patří všem, kteří se soutěží
zúčastnili a poděkování těm, kteří se o svoje
předzahrádky a okna a balkony starají.

Z fotografií z těchto soutěží a dalších snímků
byl sestaven kalendář Rozkvetlý Slavkov 2017,

ného počasí. Obloha byla pod mrakem a tak
deštníky byly v plné pohotovosti. 

Cesta byla krátká, a tak jsme se velmi brzy
ocitli v krajině mezi Rajhradem a Rajhradi-
cemi, kde je rozložen rozsáhlý komplex budov
Benediktinského kláštera. 

Naše cesta pokračovala do Kurdějova, který
se nachází nedaleko Hustopečí. Po prohlídce
opevného kostela kříže Jana Křtitele jsme se již
vraceli k domovu se zastávkami v Těšanech.

Zájezd zahrádkářů
Zde jsme navštívili barokní kovárnu. Její za-
čátky spadají pravděpodobně do 14. století,
ovšem první písemný záznam pochází až ze
století osmnáctého. 

Po těchto zážitcích jsme přešli do restaurace
Korok, kde jsme povečeřeli a při harmonice
zhodnotili celý den a probrali všechny aktuální
zprávy a novinky. A na závěr: rádi se setkáme
na některém dalším zájezdě v příštím roce,
které naplánujeme. Vladimír Luža

V době největších příprav na výstavujsme se
potřebovali odreagovat a odjeli na velmi zají-
mavý zájezd. Tentokrát to bylo jen blízko do-
mova, jak se říká „za humna“.

Trasa zájezdu byla: Památník písemnictví
v Rajhradě u Brna, rozárium ve Střední země-
dělské škole tamtéž, opevněný kostel v Kurdě-
jově, historická kovárna v Těšanech a posezení
s večeří v restauraci Korok také v Těšanech.

Odjížděli jsme v sobotu 17. září za chlad-

Uvedená organizace provádí tradičně každo-
roční víkendové exkurze do přírody v okolí Brna,
v zimních měsících jsou přednášky s podobnou
tematikou v Domě ochránců přírody, Panská 9,
Brno. Ze sedmi podzimních exkurzí byla první
dne 3. září uskutečněna v našem městě prohlíd-
kou ornitologických zajímavostí na revitalizova-
ném mokřadu s 13 jezírky a dendrologicky
zajímavou návštěvou zámeckého parku. 

V druhé části návštěvy účastníci měli
v úmyslu zhlédnout zajímavé dřeviny podle vy-
daného souboru „České a Moravské zámecké
parky a jejich dřeviny“ vydaného v roce 1985,
autor K. Hieke. Tehdy se hodnota parků hodno-
tila podle jejich skladby vzácných, cizokrajných
dřevin. V knize je jmenováno cca 20 druhů
stromů. Tato skladba dřevin, dnes již historická,
se již nesleduje. Autor uvedeného souboru dře-
vin v tehdejší době před 30 lety uvádí celkový
počet druhů 14 jehličnanů a 79 listnáčů. U těch
nejzajímavějších byl uváděn obvod kmene
v prsní výšce a výška stromu. Dá se říci, že vět-
šinu těch nejzajímavějších druhů jsme zhlédli.
Mezi ty nejvzrostlejší návštěvníci zařadili

i v parku nevyšší topol šedý, jehož koruna sil-
ných bílých větví nádherně vyniká. Mohutný
buk červenolistý, dva druhy dřezovců, trojtrnný
a čínský, zajímavá diskuse u jediného stromu
v parku ze skupiny jeřábů, v ČR popsáno cca
20 druhů, většina vznikla křížením, každý druh
má charakteristický tvar listů a barvu plodů.
V parku je to jeřáb prostřední, avšak některými
dendrology je uváděn jako samostatný hybrido-
genní druh. V ČR je popsáno 20 samostatných
druhů mnohdy jen na jediné lokalitě. Na jižní
straně uprostřed parku byl nedávno skácen za-
jímavý druh jírovce, určený jako pavie, byl
ozdobou svými půvabnými červenavými květy,
které přechází do světle růžové až smetanově
bílé. V okolí nalezeni dle tvaru listu zmlazení
jedinci, které by bylo nutné vyjednotit. Při osvě-
žení u budovy parku pohled spočinul na mohut-
ném jehličnanu nedaleko brány od kostela,
zerav obrovský, někdy zvaný vonný, jehlice,
tvaru lístků voní. Někdy je tento mohutný dvoj-
kmen určován jako zerav západní. V každém
případě severoamerické zeravy, které rostou od
Aljašky po severní Kalifornii, mají vyšlechtěno

Exkurze Přírodovědeckého klubu ve Slavkově u Brna
stovky odlišných variet a zahradních kultivarů.
V Americe i v Evropě lidé věří, že mají schop-
nost čistit vzduch v dopravou znečištěných
městech. Skupiny, lépe i celé stěny postříkané
vodou voní a usnadňují dýchání. U Pacifiku
v USA tyto stromy dosahují až padesátimetro-
vých výšek a průměru kmene 2,6 m. Ve své do-
movině jsou cenným zdrojem dřeva, které je
lehké, vonné, trvanlivé s načervenalým jádrem.
Tento jehličnan byl k nám dovezen a v našich
lesích pěstován již v polovině 19. století spolu
s douglaskou. Tyto porosty i v našich lesích ve
stáří 40 let dosahovaly výšky 20 m. To naše dře-
viny nedokážou. 

Naši hosté si všimli, že v parku hojně roste
jediný evropský tulipán – tulipán lesní, u nás
vzácný. Má půvabné žluté květy, je však hustě
zplanělý a kvete zřídka. 

Upozorňujeme na nově vytvořené webové
stránky Slavkovského ochranářského spolku:
www.sos-slavkov.cz, kde najdete různé zajíma-
vosti z činnosti spolku a pozvánky na akce,
které pořádá.

M. Hrabovský, Slavkovský ochranářský spolek
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DIA okénkoZahrádkářské okénko
Dnešní DIA okénko bude věnováno vy-

vrcholení naší celoroční činnosti, kterou je
„DEN PRO ZDRAVÍ“, který se koná v úterý
15. listopadu ve SC Bonaparte od 9 do 13
hodin ve spolupráci s Městským úřadem Slav-
kov a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
V rámci Světového dne diabetu si připomí-
náme objevitele inzulinu kanadského lékaře
Frederika Grant Bantinga. V rámci prevence si
budete moci dát zdarma změřit tělesné hodnoty
jako glykémii, tlak krve, obsah tuku a vyšetřit
zrak, které mohou prokázat diabetes. Můžete
také navštívit prodejní výstavu dia výrobků
a potřeb pro diabetiky a výrobků zdravé vý-
živy. Využijte možnost nakoupit si se slevou
glukometry, testovací proužky, sladidla, ko-
ření, čaje a přírodní kosmetiku, třeba jako vá-
noční dárek pro sebe, nebo své známé. Měření
glykémie budeme provádět nejnovějšími pří-
stroji OPTIUM, ACCU CHEK, ONE TOUCH
a FORA DIAMOND PRIMA, ke kterým do-
stanete koupit testovací proužky, za které
uhradí diabetikům, pojištěncům VZP 500 Kč
do konce listopadu v rámci „Programu pre-
vence“. S programem naší největší zdravotní
pojišťovny se také budete moci seznámit.
Všechny vstupenky budou slosovány a náv-
štěvníci si mohou odnést drobné dárky od vy-
stavovatelů. Budete moci také ochutnat zdravé
pomazánky, připravené žáky ISŠ Slavkov.
Chtěla bych pozvat všechny občany Slavkova
a okolí, aby věnovali alespoň jeden den v roce
prevenci svého zdraví a přišli nás navštívit
15. 11. 2016 a zjistili si, zda nepatří k 850 000
diabetikům v ČR, kteří se už léčí. Pokud při-
jdete včas, dá se diabetes úspěšně léčit, ale
klade nároky na disciplinu diabetiků dodržovat
léčebný režim, který se skládá z pravidelného
užívání léků, zdravého stravování a přiměře-
ného pohybu. 

Naši členové si zde budou moci zakoupit
vstupenky na akci „Vánoce s diabetem“, která
se bude konat ve čtvrtek 15. prosince od 14
hodin tentokrát v restauraci Bonaparte. Také si
budou moci zaplatit členské příspěvky na rok
2017 a dostanou předběžný program na příští
rok, ve kterém opět finančně upřednostníme
naše členy při pořádání všech akcí. Protože
jsme dostali státní dotaci pro diabetiky, kteří se
účastnili rekondičního pobytu v Luhačovicích,
budeme jim vracet část tohoto poplatku.   

Zelí je typická podzimní zelenina, proto dva
neobvyklé recepty jak si zpestřit jídelníček. Na
zelný steak potřebujete hlávku zelí, olej, sůl,
česnek a pepř. Zelí nakrájíme na 2 cm silné
plátky, které potřeme s obou stran utřeným čes-
nekem se solí a pepřem, pokapeme olejem
a klademe na plech s pečícím papírem, poma-
zaným olejem. Dáme prudce zapéct do křu-
pava. Zelný řízek připravíte z hlávky zelí,
3 vajec, strouhánky, soli, pepře a oleje na sma-
žení. Zelí nakrájíte na 2 cm silné plátky a asi
5 minut převaříte ve slané vodě, necháte oka-
pat, dochutíte pepřem a solí, namáčíte v roz-
šlehaných vejcích, obalíte strouhankou a na
oleji osmažíte. 

Těšíme se na vaši účast na Dnu pro zdraví.
Marie Miškolczyová 

Rady do zahrady – listopad
Pranostika: O Všech svatých větry-li jsou,

znamenají zimu proměnlivou; přijdou-li ale
s Ondřejem, dobré zimy se nadějem.

Tato pranostika je jen přáním, protože po-
časí v poslední době se tak nějak vyhýbá pra-
vidlům a pranostikám – oblíbeným to rčením
našich předků, kteří podle toho předpovídali
počasí na příští rok a odhadovali výši úrody.
Přečtěte si co o tom napsal Miroslav Horníček:
Lidé jsou zaměřeni k všedním starostem i ra-
dostem a vědci studují docela jiné, odtaživé
věci, ale někdo už by se měl zamyslet nad tím,
že čas se zkracuje. Den je kratší než dříve,
měsíc následkem také a rok uteče jako voda.
Toho dřív nebylo. Také roční doby jsou pomí-
chány – pokud jde o charakter. Jaro bylo jaro,
v létě bývala parna, a v zimě pak sníh. Ten
začal příjezdem Martinovým na bílém koni
a ležel na svazích mého rodiště až do předjaří.
Dnes ne. Dnes přijíždí Martin na zabláceném
mopedu, sníh padá už jen v pohádkách a když
nastane jaro, přijde mráz a pomrznou květy.
Věda vytlačila pranostiky a příroda se mstí. 

Letošní počasí zahrádkářům moc nepřálo.
Ovoce nebylo žádné, zeleniny však bylo do-
statek, jak jsme se mohli přesvědčit na výstavě
ovoce a zeleniny.

Listopadové počasí podzim nezapře, a proto
v této době provedeme úklid zahrad, shrabeme
listí, které dáme na kompost. Po opadu listí je
nutno broskvoně ošetřit proti kadeřavosti. Lze
použít následující přípravky: Delan WDG,
Champion 50 WP, Kocide 2000, Kuprikol 50,
Syllit 50. Stromky je nutno pořádně umýt. Při
používání přípravků na podzim a na jaře je
vhodné jmenované přípravky střídat. 

Před rytím zapravíme do půdy hnůj, kompost
nebo vícesložková hnojiva (NPK, Cererit). Do
zámrazu je možno vysazovat ovocné stromky,
u kterých upravíme jen kořenový systém. Ko-
runku zkrátíme až na jaře na 3–4 očka. Před
zimou je vhodné u mladých výsadeb stromků
a keřů nahrnout ke kořenům půdu nebo přihodit
kompost. Omezíme tím vysychání půdy a pří-
padně poškození silnějšími mrazy. Zkontrolu-
jeme oplocení zahrady, aby tam nevnikli zajíci,
kteří dovedou zničit veškerou naši práci.

Pokud již očekáváme příchod mrazivých dní
naposledy zalijeme ovocné stromy a keře
a potom vypustíme vodu ze zavlažovacího sy-
stému a nádrží. Očistíme a nakonzervujeme
a uložíme nářadí. Připravíme krmítka pro
ptáky, kteří nám po celý rok vydatně pomáhali
se sběrem škůdců. Bohatou úrodu a radost ze
zahrady přeje Vladimír Luža

Prodej jablek
V domě zahrádkářů v ul. Čs. armády probíhá prodej jablek ve čtvrtek od 14 do 16 hodin

a v sobotu od 8 do 10 hodin. Jablka jsou naskladňována a prodávána postupně podle konzumní
zralosti. Ve čtvrtek je prodáván jablečný mošt, který je bez chemického ošetření a konzervantů,
a proto je jej nutno po zakoupení do tří dnů spotřebovat. Při pravidelném odběru je nutné ob-
jednání vždy na týden dopředu. ZO ČZS Slavkov u Brna 

Zahrádkářská výstava • Foto: 3x B. Maleček

Denně aktuality ze Slavkova
www.veslavkove.cz
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Motoklub Austerlitz informuje
Ve dnech 17. a 18. září se konal poslední

závod na přírodních tratích v Dymokurech ne-
daleko Poděbrad. Je to nejrychlejší přírodní
okruh v ČR. Na trati je naprosto nový povrch.
Dá se přirovnat k Masarykova okruhu. Okruh
měří 3200 metrů a je lichoběžníkového tvaru,
tj. čtyři ostré zátočiny jedna vlásenka jízdy
naplno. Začnu třídou nad 600 kde náš nejlepší
jezdec roadracingu zajížděl od prvního kola čas
1:03 min. na novém stroji BMW. Což byl ne-
uvěřitelný průměr 190 km/h! Díky povrchu
bylo všech 11 tříd velmi rychlých. Jezdí se zde
i třídy klasiků. Nejsilnější třída 750 ccm vyhrál
pětasedmdesátiletý němec Johann Furbock
(spolubojovník a kamarád našeho zesnulého
člena Frenkiho Mrázka) na stroji Weslike. Nej-
více očekávanou jízdou byla třída 125 SP, kde
startuje Staňka Malinová z nedalekých Křiža-
novic. Po pátečním rozhovoru byla ve velmi
dobré pohodě (snažila se vyjezdit na okruzích
a motorka ji začala poslouchat) a moc se těšila
na závod. V sobotním tréninku si vyjezdila
krásné 8. místo a z 35 jezdců (mužů). V neděli
projela po prvním kole 11. a v devátém kole už
byla čtvrtá. Na tribunách se ozývalo hlasité

povzbuzování a zavlál červený prapor. V po-
slední zatáčce před cílem dostala „hajcajdr“
a motorka ji vykopla a ztratila vědomí. Za ně-
kolik minut letěla helikoptéra a odlet do pražské
nemocnice. Bylo po radosti a strach co bude…
Navštívil jsem mého kamaráda pana Václava
Svobodu a popsal jsem mu historii našeho MK
Austerlitz i to smutné. Ten to pak neustále opa-
koval před každou třídou, že se někde začíná
třeba u fechtlů jako na našich závodech. Velmi
hezké a hlavně u třídy 600. Staňka nakonec vy-
vázla ze zlomenou čelistí a za týden jako
„slečna deštníková“ navštívila Slovakiaring. Za
týden se na tento okruh vrátila jako jezdkyně
a v nedělním závodě nikdo nevěřil, že měla před
dvěma týdny úraz. Vyjela si šestý čas z 19 star-
tujících. Jezdila opravdu na špici bojovala
o první a druhé místo nakonec z toho bylo páté.
Při „dušičkové“ návštěvě u Vendulky Andrlové
nám podrobně popsala tento závod, že nejzají-
mavější bylo prvních šest jezdců, kteří kolo co
kolo jezdili do setiny vteřiny. Byli jsme rádi, že
její úraz nebyl natolik vážný, že by zanevřela na
závodění. Ale jak sama řekla, bude raději jezdit
„dromy“ a na „přírodňáky“ si dá jezdecky víc

pozor. Staňka je v angažmá týmu MotorVil-
lage69 z Hořic, takže populární zatáčky si na
rok zajede. J.M.
Vytrvalostní závod fechtlů

V sobotu 8. října zorganizoval Motoklub
Austerlitz 13. motocrossový vytrvalostní závod
nazvaný AusterlitzFechtlCup 13 – podzim. Na
trati v areálu SÚS (staré cihelny) se utkaly v ka-
tegoriích „fechtl“ – klasik/úpravy a sport týmy
2x 120 min. a jednotlivci 2x45 min. V kategorii
jednotlivců pak stroje Pitbike do obsahu 150
ccm. Před hlavním závodem se jel nový samo-
statný závod motocrossových nadějí naroze-
ných r. 2005 a mladších, které na trati svedly
souboj dlouhý 15 minut.

Chladnější říjnová sobota přinesla řadu sou-
bojů na trati a v depu mezi servisními techniky
jednotlivých týmů. Všechny připravené povrchy
tratě vč. „jeleního skoku“ či „vodního příkopu“
prověřili odhodlání, dovednost a techniku
jezdců. Rádi bychom poděkovali Jihomorav-
skému kraji, městu Slavkovu u Brna a SÚS
JmK za pomoc a podporu. Děkujeme za povz-
buzování všem přihlížejícím a těšíme se na další
závod AFC14 v příštím roce. Za MK Austerlitz JZ

Začátek nového školního roku je pro nás
všechny plný očekávání, jaký bude tento rok. Je
to čas pozorování, hledání, naslouchání, sezna-
mování a sžívání se. K tomu, aby nám tu bylo

dobře, máme vytvořená pravidla,
kterými se snažíme všichni řídit.
Děti je mají ve fotografiích na vi-
ditelném místě a jsou znázorněna
k jejich snadnému pochopení – např. nebereme
hračku, se kterou si hraje právě někdo jiný,
mluví-li někdo, ostatní mu naslouchají, všímáme
si, když je někdo smutný nebo potřebuje pomoc,
chráníme přírodu atd. Snažíme se v dětech pro-
bouzet a rozvíjet vnímavost k životu a radost
z něj. Důležité je, abychom dětem napomáhali
růstu k přátelství a hravou formou je učili no-
vému, které vychází hlavně ze zvídavosti dětí.
Přítomnost dítěte s postižením vede k rozvíjení
úcty a respektu k jinakosti druhého člověka. Ta-
kové dítě potřebuje v mnohých situacích pomoc,
radu nebo pochopení dětí i dospělých. Jsou však
chvíle, kdy se můžeme od dítěte s postižením učit
i my. Je to například nadšení, se kterým přichází
do školky, radostně se vítá s kamarády, učitelkami
i paní uklízečkou. Je rádo, že může být v přítom-
nosti dětí, které zná, spolu s nimi si hrát, pohybo-
vat se, komunikovat, zpívat, tvořit, pomáhat si,
slavit, učit se a objevovat nové věci. Vždy mám
velkou radost, když od některého z dětí slyším:
„To je můj kamarád.“ Za KMŠ Marie Blaháková

Je dobře, že jsi s námi

Pouštění draků na Urbánku
Také letos se sešli rodiče a děti na kopci

u kaple svatého Urbana, aby hromadně pouštěli
papírové draky. Přestože v neděli 2. října byla
obloha zatažená a mrholilo, na podzimní akci
přišla téměř stovka lidí. Až do setmění se pak
opékaly špekáčky a popíjel burčák. Komunitní
centrum Korálky děkuje všem, kteří se nezalekli
uplakaného počasí a vytáhli své děti do přírody.
Příští rok se na kopci potkáme zase! vs

Máme tu podzim. Přiblížila se doba dešťů,
zimy, plískanic. V našem Centru denních služeb
to však nehraje žádnou roli. Pro ty, kteří nás po-
třebují, tj. osoby zdravotně znevýhodněné od 27
let a seniory, jsme tu každý všední den. 

V našem zařízení nabízíme pomoc při základ-
ních činnostech, jako je podání stravy, pomoc
při hygieně, dopomoc při oblékání. Do pro-
gramu zařazujeme různé aktivizační činnosti
formou tréninku paměti či hraní společenských
her. Oblíbená jsou jednoduchá cvičení pro udr-
žení pohybových schopností nebo canisterapie
(kontakt se speciálně vycvičenými psy).    

Mimo těchto aktivit organizujeme výlety a se-

tkání s vrstevníky. Naši klienti navštívili farmu
Jalový dvůr, užili si „lítý boj“ při přátelském tur-
naji na kuželkách v Habrovanském zámku. Všem
chutnalo při návštěvě cukrárny ve Slavkově. Po-
sezení u kávy plné milé atmosféry si prožili v re-
stauraci na beachvolejbalovém hřišti. Pro naše
seniory jsme připravili opékání špekáčků na Ur-
bánku. Někteří přítomní vzpomínali, jak do
těchto míst chodívali, ještě když byli malí. 

Dopravu na výlety, ale také k lékaři, na ná-
kupy, případně k vyřízení osobních záležitostí,
zajišťujeme autem, které naše klienty denně
sveze do Centra denních služeb a odveze je zpět
do jejich domovů. V současné době používáme

Ze života Centra denních služeb ve Slavkově
starší vůz Renault Kango. Ke konci roku 2016
se těšíme na uvedení do provozu nového bezba-
riérového vozu Citroen Berlingo, přizpůsobe-
ného i k přepravě osoby sedící na vozíku.
K pořízení tohoto auta přispělo více donátorů,
kterým velmi děkujeme… o tom příště. 

V posledních měsících letošního roku nás
čeká ještě několik prezentačních akcí, plánujeme
výlet na Mohylu míru, přímo v Centru denních
služeb výrobu adventních věnců a v prosinci tra-
diční předvánoční besídku. Pokud by jste chtěli
prožít příjemné chvíle, plné pohody a přátel-
ských setkání s lidmi se srdcem na dlani, přijďte
mezi nás.  Eva Vávrová

Hřbitov v době Dušiček
TSMS Slavkov u Brna oznamují, že oteví-

rací doba hřbitova bude prodloužena od
27. října do 6. listopadu od 7 do 21 hodin.

Pouštění draků • Foto: archiv KC Korálky

Děti v KMŠ • Foto: archiv školy
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Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

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

Svátost smíření přede mší sv. v neděli ráno i večer,
v úterý a pátek. Každou středu 19–20 h. v kostele.

Kurz víry pro dospělé a přípravy na svátosti v neděli
19–20 h. na faře (každou druhou neděli od 30. října).

Příprava mládeže na biřmování každý pátek od
19.00 na faře.

1. 11. Slavnost všech svatých, úterý, mše sv. v 18.00 farní
kostel.

2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé (Dušiček), mše sv.
8.00 na Špitálce a v 18.00 ve farním kostele.

3.–5. 11. Mše sv. v kostele na Špitálce vždy v 18.00,
v sobotu v 7.30. Plnomocné odpustky za zemřelé lze
získat od 1.–8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď,
sv. přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově).

6. 11. Pobožnost za zemřelé na hřbitově ve 14.00.
3. 11. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
4. 11. Návštěvy nemocných.
7. 11. Přednáška: Slavkov v době pruskorakouské války,

Mgr. M. Rája, Ph.D., farní sál v 18 hodin.
12. 11. Setkání mládeže slavkovského děkanství, 14.00

Dům sv. Rodiny Slavkov.
13. 11. Zavření bran Svatého roku milosrdenství – závěr

milostivého roku v diecézi a ve farnosti.
13. 11. Pouť ke Svaté bráně pro ty, kdo potřebují útěchu, 9.00

Brno – dóm, uzavření Svatých bran v brněnské diecézi.
15. 11. Adorační den farnosti, úterý, výstav 8.00–21.30

farní kostel.
24. 11. MSKA – Žena, která přežila gulag – paní Věra

Sosnarová vypráví o 19 letech utrpení na Sibiři.
26. 11. Duchovní obnova pro muže, DSR, P. Pavel Kafka

na téma: „Být mužem a křesťanem v dnešní době“.
27. 11. Divadelní kavárna, farní sál v 16.00.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek, nebo se do-
mluvte na tel. 544 221 587,  604 280 160.
slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

Na jedné z čelních kazatelen ve slavkovském
kostele můžeme již rok spatřit obraz s logem
Roku milosrdenství, na druhé kazatelně obraz
milosrdného Ježíše, namalovaný podle zjevení
svaté Faustyny Kowalské. Rok milosrdenství se
blíží k závěru. A tak se nám nabízí dvě otázky:
Poznal jsem, jak se Bůh projevuje svým milosr-
denstvím v mém životě? A stal jsem se více mi-
losrdným i já? Milosrdenství – je to jeden ze
způsobů projevu víry – ukaž mi své skutky a já
poznám tvou víru. Z víry konáme skutky, ale
také skrze skutky posilujeme svou víru.

Našel jsem pěkný citát od biskupa Caesaria
z Arles: „Ačkoli si všichni přejí, aby se vůči
nim uplatňovalo milosrdenství, zdaleka ne
všichni se chovají tak, aby si milosrdenství za-
sloužili. Všichni sice chtějí, aby se s nimi na-
kládalo podle milosrdenství, je však jen málo
těch, kdo se sami k druhým chovají milosrdně.
Člověče, jak se můžeš opovažovat dožadovat
se toho, co ty sám druhým odpíráš? Kdo si
přeje, aby došel milosrdenství na zemi, musí se
chovat na zemi milosrdně vůči ostatním.“

Ježíš je konkrétní. Ve 25 kapitole Matoušova
evangelia uvádí skutky milosrdenství jako

Být milosrdnými
důvod k pozvání do Božího
království. „Amen, pravím
vám, cokoliv jste učinili jed-
nomu z těchto mých nepatr-
ných bratří, mně jste učinili.“
Zatímco „Amen, pravím vám,
cokoliv jste neučinili jednomu
z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili“ je
důvodem k odmítnutí věčného života: „A půj-
dou do věčných muk, ale spravedliví do věč-
ného života.“ Toto Ježíšovo slovo není ke
strašení, Pán tím chce říci, že je to velmi důle-
žité: naše skutky pro druhé jsou i skutky pro
něho. A zpětně: Skrze toto naše jednání má ve
světě pokračovat Ježíšovo působení.

Křesťanská praxe vypočítává 7 tělesných a 7
duchovních skutků milosrdenství. Tělesné mi-
losrdenství jsou: sytit hladové, napojit žíznící,
obléci nahé, dát nocleh pocestným, navštěvovat
nemocné, navštěvovat vězněné, pohřbívat
mrtvé. Duchovní milosrdenství jsou tato: pou-
čovat neznalé, poradit nerozhodným, utěšovat
zarmoucené, napomínat hříšníky, odpouštět
ubližujícím, trpělivě snášet křivdy, modlit se
k Bohu za živé i zemřelé.

Máme být milosrdnými pro druhé, ale také
jsme ti, na kterých se má milosrdenství Boží
i skrze druhé lidi projevit. Ať se nám to všem
daří v tom nejběžnějším denním jednání.

P. Milan Vavro

Žena, která přežila gulag
Paní Věra Sosnarová se na-

rodila dne 5. 5. 1931 v Brně.
Kvůli původu její matky byla
se sestrou i matkou na konci 2.
světové války násilně odvle-
čena ruskou NKVD do sibiř-
ského pracovního tábora –
gulagu, kde byla vězněna dlouhých 19 let.

Pobočka MSKA ve Slavkově Vás tentokrát
zve na trochu netradiční přednášku vzpomínek
na utrpení, které během svého věznění v ko-
munistickém žaláři na Sibiři paní Sosnarová
zažila, a podle kterých byla i napsána kniha
Krvavé jahody. Její příběh si můžete příjít po-
slechnout ve čtvrtek 24. listopadu do slavkov-
ského kina Jas od 18 hodin.

Blíží se podzimní čas, kdy s láskou a vděč-
ností vzpomínáme na naše blízké, jejichž ži-
votní cesta na tomto světě skončila. Bolest
z odloučení, návštěvy hřbitovů, modlitby za
zesnulé, to vše nám připomíná naši vlastní smr-
telnost, na kterou obvykle v naší kultuře ne-
myslíme. 

Konfrontace s tématem pomíjivosti naší po-
zemské existence však je v mnohém užitečná.
Nastoluje otázku, kam směřujeme, jaký je
smysl lidského života, jaká stopa po nás mezi
našimi blízkými zůstane. 

Jako křesťané věříme, že smrt nás neuvrhne
do nicoty, ale že jsme stvořeni pro věčné spo-
lečenství s Bohem Otcem skrze naše spojení
s naším Pánem, Ježíšem Kristem. 

Jak připomíná apoštol Pavel: Kristus zemřel
za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl
vzkříšen třetího dne podle Písem. (1Kor.15, 3c-

4) A dále píše: Kristus byl vzkříšen jako první
z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt
skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání. (1.Kor
15,20-21)

Pokud sdílíme tuto naději, pomůže nám to
kráčet smysluplně i v časnosti. To, co má trva-
lou hodnotu, je život ve prospěch druhých, ni-
koli na jejich úkor. Nikomu nemáme být nic
dlužni, než abychom se navzájem milovali.
(podle Ř 14,8). Iveta Hušková, farářka 

Srdečně vás zveme na bohoslužby spojené
s modlitbou za zesnulé, které se v naší NO a je-
jich střediscích uskuteční v těchto termínech:
30. 11. v 8.30 v Husově sboru ve Slavkově u Brna
30. 11. v 10.30 v Husově sboru Kobeřicích
6. 11. ve 13.00 v Nemochovicích na obecním úřadě
13.11. ve 14.00 v Újezdě u Brna v evangelickém kostele

na Rychmanově
Pravidelná setkání se konají v těchto termínech: 

Památka zesnulých je inspirací k životu v křesťanské naději
Bohoslužby v Husově sboru ve Slavkově u Brna jsou

1., 3., a 5. neděli v 8.30 hod. Každý 4. čtvrtek v měsíci
v 10 hod. je bohoslužba v Penzionu v Polní ulici. Biblická
hodina se koná dvakrát měsíčně podle domluvy (obvykle
v pondělí od 17 hod.) na faře.

Bohoslužby v Husově sboru v Kobeřicích u Brna se ko-
nají 1., 3., a 5. neděli v 10.30 hod. Biblická hodina v Ko-
beřicích v kanceláři Husova sboru se koná jedenkrát
měsíčně podle domluvy (obvykle v pondělí od 16 hod)

V Újezdě u Brna jsou bohoslužby 2. a 4.  neděli ve 14.00
hod. v evangelickém kostele.

Těšíme se na setkání s vámi při bohosluž-
bách i při jiných příležitostech. Budete-li mít
zájem o pastorační návštěvu v domácnosti,
v nemocnici, či v sociálních zařízeních, nevá-
hejte nás kontaktovat. 

Kontakty: Náboženská obec CČSH ve Slav-
kově u Brna, Jiráskova 959, 68401 Slavkov
u Brna. Pevná linka na faru ve Slavkově u Brna
544 220 889. Mobil na farářku 731 446 476.

150 let od prusko-rakouské války
Zajímavá přednáška Mgr. Martina Ráji,

Ph.D., na téma „Slavkov v době prusko-rakou-
ské války“ se uskuteční dne 7. listopadu v 18
hodin v sále slavkovské farní budovy. Všechny
zájemce srdečně zveme.

Divadelní spolek informuje
Po neočekávaném úspěchu, báječných reak-

cích a hodnocení našich diváků, si dovolujeme
upozornit, že 20. listopadu od 16 hod. se na je-
višti Společenského centra Bonaparte bude
konat další – mimořádná repríza – divadelní ve-
selohry pana Molièra Lakomec. Tuto inscenaci
jste sice mohli zhlédnout na stejném jevišti již
dvakrát. Pro nebývalý zájem obecenstva jsme
se rozhodli přidat ještě jedno uvedení. Opět
uvidíte své oblíbené herce ale tentokrát se v roli
Frosiny představí Marie Gottwaldová. Přijďte
tedy prožít odpoledne s Lakomcem a jeho opo-
nenty. Srdečně vás zvou

členové Divadelního spolku Slavkov u Brna

• 11. 11. v 16 hodin – Seminář pro rodiče a děti Předčí-
selné představy s lektorkou PaedDr. I. Hrbáčkovou

• 18. 11. – Jednodenní výprava turistického oddílu Korálky
• 2. 12. – Muzikoterapie pro děti – Muzikoterapie pro do-

spělé s lektorkou Mgr. Lenkou Hradeckou
• 4. 12. – Mikulášská nadílka 
• 24. 12. – Vánoční krmení zvířátek
Info a přihlášky: Hedvika Nováková, 776 864 666

Dagmar Živníčková a Hedvika Nováková
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Ve zcela zaplněném sále SC Bonaparte
zhlédli diváci 27. září představení klasické Mo-
lièrovy hry Lakomec v podání Divadelního
spolku Slavkov u Brna. Díky péči režisérů Sta-
nislava Olbrichta a Milana Hrazdílka, kteří hru
připravili, dosahují slavkovští divadelníci mimo-
řádného uměleckého účinku, jako před lety. Ol-
bricht jako režisér má štěstí na talentované
a obětavé nadšence, což se projevilo při tomto
představení díky Milanu Hrazdílkovi v hlavní
roli a jeho schopnosti vystihnout základní nu-
ance komické role střídané s pozicí skrblíka
a sobce. Diváka mrazí při jeho výstižném zpo-
dobení hamižné postavy. Myslím, že tato poloha

je v mnohém aktuální dodnes. Hubatá Frosina
v podání Marie Kostíkové zaujala zpodobením
dohazovačky, profese kdysi hojně působící. Po-
stavy Kleanta a Anselma našly v představitelích
Radima Kachlíře a Miroslava Slováčka figury
„šité na tělo“. Výprava Aleny Slezákové plně vy-
stihla náznakovými kulisami prostředí. Výprava
zarámovala přiléhavě inscenaci a podpořila děj.
Nadšený potlesk diváků ve stoje svědčí o úspě-
chu slavkovských divadelníků, o jejichž diva-
delní kreace mají zájem i v okolí. Díky vedení
města Slavkova, dostalo se divadelníkům široké
základny pro uměleckou činnost, kterou kdysi
byl Slavkov proslulý. Bohumil Robeš 

Lakomec ve Slavkově

Dne 8. října dosáhla dalšího skvělého úspě-
chu v olympijském sportu moderní gymnastice
žákyně 5. ročníku ZŠ Komenského
náměstí Isabela Hortová. Se svým
sportovním klubem SK TART MS
Brno reprezentovala ČR na meziná-
rodním mistrovství Maďarska v Bu-
dapešti, kde ve společných
skladbách ve své věkové kategorii
vybojovala první místo a stala se
mezinárodní mistryní Maďarska!

Isabela se moderní gymnastice
aktivně věnuje teprve třetím rokem,
ale za tuto krátkou dobu dosáhla
mnoha skvělých výsledků, z nichž
k nejvýznamnějším zatím patřil titul mistryně
ČR z listopadu loňského roku.

V současné době je již nominována také na
zahraniční soutěže. Toto s sebou nese mimo-

řádné nároky na tréninkové úsilí.
Celé prázdniny, když jiné děti
odpočívaly, Isabela pětkrát
týdně dvoufázově trénovala.
Nyní trénuje šestkrát týdně
a v tělocvičně tráví týdně více
než 20 hodin. Ve vrcholovém
sportu úspěch nepřichází bez
obrovského úsilí.

Děkujeme za podporu rodiny
a také vedení školy, bez níž by
takové výsledky nebyly možné.

Gratulujeme a věříme, že její
sportovní úspěchy budou pokračovat.

Vedení SK TART MS Brno

Další úspěch Isabely Hortové

Nabitý závěr sezony slavkovské Atletiky
V měsíci září se konaly hned dvě významné

akce pro slavkovské atletky a atlety. Ve čtvrtek
22. 9. proběhlo Mistrovství jižní Moravy druž-
stev mladšího žactva. Sem se probojovalo bo-
hužel pouze družstvo dívek. Ze znojemského
závodu postupovaly pouze dvě nejlepší druž-
stva ze sedmi zúčastněných na finále Moravy
a Slezska. I přes několik dílčích úspěchů se
děvčatům nakonec nepodařilo postoupit a v zá-
věrečném součtu obsadily slušné 4. místo.
Blýskla se tradiční „sběračka bodů“ Natálie
Křížková, která se stala nejúspěšnější dívkou
celého závodu (vítězství na 60 m překážek,
150 m a druhé místo v běhu na 60 m). 

V neděli 25. 9. se konalo Mistrovství Mo-
ravy a Slezska mladšího žactva jednotlivců
v Olomouci. Dvě medaile pro slavkovskou at-
letiku zajistila rovněž Natálie Křížková: zlato
v běhu na 60 m (8.35s) a stříbro v běhu na
60 m překážek v osobním rekordu 10.00 s.
Většina našich atletů však předvedla výkony

na hranici svých možností a dělala
tak dobré jméno slavkovské atletice.

V neděli 25. 9. se také konal tra-
diční tišnovský čtyřboj, kterého se
naši svěřenci pravidelně účastní. Ze
slavkovských atletů se nejlépe více-
boj vydařil Jakubu Jankovi, který ob-
sadil pěkné 3. místo v kategorii ml.
žáků.

Pro mladší žáky a žákyně vrcholné
akce ještě nekončí, 9. 10. je čeká
další mistrovský závod Moravy
a Slezska – tentokráte ve vícebojích
(pro ml. žactvo je to pětiboj: 60 m,
60 m př., skok daleký, hod kriketo-
vým míčkem, 800 m) v Třinci.

Fantastické zakončení atletické sezony
Skvělé rozloučení s kategorií mladšího ža-

ctva před přestupem do starší kategorie před-
vedla Natálie Křížková. V neděli 9. 10. se
spolu s dalšími slavkovskými reprezentanty
zúčastnila v Třinci mistrovství Moravy a Slez-

Atletický mistrovský titul míří do Slavkova
ska ve vícebojích. Pro kategorii
mladšího žactva (2003/2004) je to
pětiboj: běh na 60 m, 60 m překá-
žek, skok daleký, hod kriketovým
míčkem a běh na 800 m.

Nejlépe se ze všech 25 účastnic
mistrovství vypořádala s nástrahami
víceboje právě slavkovská atletka
Natálie Křížková. Celý závod suve-
rénně ovládla s náskokem více jak
200 bodů. Z pěti disciplín dokázala
zvítězit v běhu na 60 m, překážkách
i hodu kriketovým míčkem a solidní
výkon v ostatních disciplínách jí sta-
čil na celkový zisk 2508 bodů.

Za zmínku stojí také výkon další slavkovské
vícebojařky Patricie Pavlíkové, která ve skoku
dalekém dolétla až na 440 cm a v této kategorii
nenašla přemožitelku. Slavkovské atletky a at-
leti zvládli závod velice dobře a ukázali, že
naše všestranné tréninkové zaměření nese své
ovoce. Trenéři

O stříbrné růži
Napadlo vás někdy, když sedíte v divadle,

nebo sledujete film, či jste zahloubáni do knihy,
jak příběh, který vás zaujal, asi vznikl? Jaké
okolnosti nebo události vedly k jeho napsání?
Ne? Tak já vám prozradím, jak přišla na svět po-
hádka O STŘÍBRNÉ RŮŽI, jejíž remake Di-
vadelní spolek připravuje a vy ji budete moci
vidět v sobotu 12. listopadu v 15 h. a v neděli
13. listopadu v 16 h. v sále SC Bonaparte.

Je to už 13 let, kdy jsem kupovala v bučovic-
kém Silanu své kamarádce kytku k narozeni-
nám. Všimla jsem si na pultě vázy, kde mezi
umělými květy byla stříbrná růže. Byť byla jen
plastová a postříbřená, působila jaksi tajemně
a vznešeně, jakoby vystřižená z pohádky. A na-
jednou přišla ta osudová myšlenka: „V té růži
jako by byla zakletá princezna“… a bylo to.
Tehdy jsem si z obchodu neodnesla jen naroze-
ninovou kytku, ale i námět na novou pohádku.  

Tato pohádka byla naším souborem uvedena
v r. 2004. Bylo to v době, kdy kulturní dům Bo-
naparte byl ve „správě“ cizích rukou a náš di-
vadelní soubor našel útočiště v provizorních
a velmi skromných podmínkách sálu na římsko-
katolické faře. Přesto byla návštěvnost na před-
staveních velká, a právě pohádka O stříbrné růži
se u dětských, ale i dospělých diváků setkala
s nebývalým přijetím. A já mám velkou radost,
že ji brzy budeme moci zhlédnout opět, ale ten-
tokrát v režii Stanislava Olbrichta.

Pohádka nás zavede do Květinového králov-
ství, kde vládne král Hyacint a jeho choť krá-
lovna Hortenzie. Bohužel rodiče nejsou schopni
ukáznit princeznu Růžičku, která místo výuky
dvorské etikety, raději běhá se zahradníkovým
synem Petrem. Jednoho dne trpělivost pana
krále přeteče a ten se rozhodne dceru provdat.
Co ovšem nikdo netuší je, že si na Květinové
království brousí zuby zlý král Ledové říše,
Rampouch XIII., který bezohledně požaduje,
aby se princezna stala jeho ženou. Když ho od-
mítne, promění ji ve stříbrnou růži a unese do
své říše. 

Kdo princeznu miluje tak, že je ochoten za ni
položit i život, a kdo je tajemná víla Primula, to
už neprozradíme. Pokud to chcete vědět, přijďte
se potěšit kouzelnou pohádkou s nečekanými
zápletkami a rozuzleními. Ludmila Nosková

Představení Lakomec • Foto: 2x archiv DS

Isabela Hortová

Natálie Křížková
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Toto číslo vyšlo 29. října 2016

Datum                                         hod.       akce/místo konání pořadatel

7. 11.              18.00   Slavkov v době prusko-rakouské války. Přednáška Mgr. Martina Ráji, Ph.D.
                                    sál farní budovy.                                                                                                              ř.-k. farnost 
8. 11.              18.00   Hudební večer žáků ZUŠ Fr. France, sál ZUŠ ZUŠ F. France
9. 11.              15.00   X. setkání s občany města, jídelna ISŠ, Tyršova 129                                             město Slavkov

11. 11.              15.00   Sraz bývalých zaměstnanců Agry, Zámecká vinárna U Edy Vinárna U Edy
11. 11.              16.00   Seminář pro rodiče a děti. Přednáší PaedDr. I. Hrbáčková                                          KC Korálky
11. a 12. 11.                 V. slavkovská výstava drobného zvířectva, pá 8–18 h., so 8–13 h., hala Polní 1423 ČSCH
12. 11.              15.00   Pohádka O stříbrné růži, sál SC Bonaparte                                                       Divadelní spolek
12. 11.              18.30   Beseda o Kamčatce, přednáší J. Bright, malý sál SC Bonaparte                              Plavci Slavkov
12. 11.              11.00   Svatomartinské slavnosti. Zámecké kasematy                                                                     ZRA
12. 11.              16.00   Lampionový průvod, sraz u kostela                                                             Austerlitz Advetnure
13. 11.              16.00   Pohádka O stříbrné růži, sál SC Bonaparte                                                        Divadelní spolek
15. 11.               9–13   Den pro zdraví. Sál SC Bonaparte                                                                  MO Svazu diabetiků
16. 11.              19.00   Travesti show Divoké kočky. SC Bonaparte Divoké kočky
20. 11.              16.00   Molière: Lakomec, divadelní hra, SC Bonaparte                                                  Divadelní spolek
21. 11.              18.00   Violový recitál Evy Kotrbové, sál ZUŠ                                                                   ZUŠ F. France
24. 11.              18.00   Žena, která přežila gulag. Přednáška V. Sosnarové, kino Jas                                              MSKA
Výstavy (přístupny souběžně s provozem zámku)
               6. 9.–1. 11.   Fenomén Igráček ZS-A
           6. 10.–11. 12.   Dřevěné modely aut ZS-A

KALENDÁŘ AKCÍ – LISTOPAD 2016

Nalezená fenka hledá majitele
Mladá fena (asi 1,5

ro ku) středního vzrůstu
hledá nového majitele!
Fenka Bella, na jaře od-
chycená Městskou poli-
cií Slavkov u Brna,
je kříženec středního
vzrůstu s krátkou srstí hnědé barvy. Bella miluje
lidi, ale je velice energická, proto potřebuje
pohyb a důsledné vedení. Za milujícího majitele
ochotného ji občas podrbat bude velmi vděčná.
Pro více informací prosím volejte 725 746 435
nebo 725 746 436. Monika Kubíčková

Dny se krátí a stmívá se čím dál dřív – čas
jako dělaný na večerní procházku po městě
s přáteli a s dětmi, čas na setkání u ohně nebo
u stánku se svařákem za zvuku kytar a zpěvu,
čas na Lampionový průvod.

12. listopadu v 17 hodin se už potřinácté se-
tkáme za kostelem ve Slavkově, abychom prošli
městem za doprovodu Zámecké dechové kapely.
Skončíme na náměstí, kde bude hořet oheň,
vonět svařák a děti dostanou špekáčky. A samo-
zřejmě proběhne vyhlášení soutěže o nejorigi-
nálnější vlastnoručně vyrobený lampion.

Snad už není nutné připomínat, že lampi-
onový průvod se koná čistě pro pobavení nás
všech, nejedná se o akci s politickým podtextem
ani pozůstatek minulého režimu.

Rozběhněte se tedy do obchodů, nakupte vše
potřebné na ten nejkrásnější lampion a přijďte
se s ním pochlubit do průvodu. Těšíme se na
vás. Podrobnější informace o akci i o soutěži
o nejoriginálnější vlastnoručně vyrobený lam-
pion naleznete na webových stránkách
www.austerlitz-adventure.cz.

Austerlitz Adventure

Rozsviťte lampiony

Přijměte srdečné pozvání na koncert vo-
kálně-instrumentálního tělesa VOX HU-
MANA v evangelickém kostele v Heršpicích
v neděli 30. října v 15 hod. Soubor Vox hu-
mana (česky: lidský hlas) se zabývá již delší
dobu interpretací duchovní hudby, obzvláště
z období evangelického baroka. Sdružuje zá-
jemce o tuto hudbu z různých koutů země. Sou-
boru záleží na tzv. autentické interpretaci.

Orchestr je složen z profesionálních hráčů,
z nichž většina hraje na věrné kopie barokních

nástrojů. V Heršpicích to budou: Támar Junová
(housle, barokní housle), Rut Rausová (viola
da gamba), Petr Mašlaň (barokní violoncello),
Alice Přikrylová (cembalo), Anna Dostálová
(barokní flétny) ad. Pěvecký ansámbl řídí
Luboš Raus. Sóla budou zpívat: Anna Dostá-
lová a Kateřina Zelenková

Na koncertě uslyšíme chorály J. S. Bacha
a-capella i s doprovodem orchestru, dvě kan-
táty pro sbor, sóla a smyčcový orchestr od D.
Buxtehudeho a další. Vstupné dobrovolné.

Barokní koncert v Heršpicích

Výstava drobného zvířectva
Zveme vás na V. slavkovskou výstavu drob-

ného zvířectva, která se koná v pátek a sobotu
11. a 12. listopadu v chovateské hale, Polní
1423, Slavkov u Brna. Součástí výstavy bude
expozice okrasného ptactva, morčat a koček.
Otevřeno bude v pátek 8–18 hodin, v sobotu
8–13 hodin. Občerstvení, tombola

Již po jedenácté se v sobotu 8. října konal na
slavkovském koupališti závod Českého poháru
v zimním plavání. Teplota vody 13 °C, jedna
malá přeháňka a bezvětří s teplotou vzduchu
10 °C připravily přítomným docela příjemné
podmínky.Téměř domácí Fides Brno hostil 136
plavců ze 16 oddílů. Změřili své síly na tratích
250 m, 500 m, 750 m a 1000 m. Nejobsazeněj-
ším závodem byla nejdelší, kilometrová trať,
kterou si vybralo 25 žen a 63 mužů. Mezi
účastníky patřili i plavci, kteří letos dosáhli vý-
borných výsledků na Mistroství světa v zimním
plavání v Ťumeni, dubnoví přemožitelé Gibral-
tarského průlivu a členové slovenské říjnové
štafetové plavby přes kanál La Manche.
O vzrůstající oblibě otužileckého plavání
svědčí i to, že o závody mají zájem i neregis-
trovaní plavci, v sobotu přijeli čtyři. Nemohou
zasáhnout do bojů o body, přesto si vedli dobře.
Závodnice z Blanska byla nejrychlejší v závodě

na 500 m, na trati 250 m obsadil druhé místo
plavec z Křenovic, za ním doplaval dvanácti-
letý M. Šenkýř z TJ Haná.

V posledních čtrnácti ročnících Českého po-
háru zvítězil Fides Brno, jehož členy jsou
i slavkovští plavci. V sobotním závodě si Fides
rovněž odnesl vítězství a náskok 2145 bodů
před I.PKO Praha. 

Ve svém prvním plaveckém vystoupení si
velmi dobře vedla Jarmila Mašová, nová posila
slavkovských Fidesáků. Na trati 1000 metrů se
neztratila a její výkon je dobrým startem do
bojů o přední umístění ve své kategorii. 

Nejúspěšnější slavkovskou plavkyní se stala
Jitka Pospíšilová z Plaveckého klubu Slavkov
u Brna, získala druhé místo a stříbrnou medaili
v závodě na 750 metrů.

Poděkování patří městu Slavkov a technic-
kým službám. Díky jejich podpoře je možné
závod pořádat v takové kvalitě. V. Fialová

Úspěšný start zimních plavců
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Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 9. 11. 2016. Odpovědnost za tiskové 

chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si 

vyhrazuje právo změnit design, specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. 

Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
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Navštivte naši prodejnu:

SPOLEHLIVÉ A VÝKONNÉ 
STROJE PRO VAŠI PRÁCI

HUSQVARNA 135
Lehká pila vhodná pro domácí práce. Motor X-Torq; LowVib; Air Injection.

 ■ Výkon 1,5 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,4 kg.

HUSQVARNA 550 XP®
Velmi výkonná profesionální pila. Motor X-Torq; AutoTune; LowVib; Air 

Injection; Smart Start.

 ■ Výkon 2,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

HUSQVARNA 440
Motor X-Torq; Smart Start; Air Injection; LowVib.

 ■ Výkon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,5 kg.

HUSQVARNA 525RX
Lehký a výkonný křovinořez s pohodlným ovládáním. Motor X-Torq; Smart Start. 

Dodáván s nosným popruhem Balance 35, strunovou hlavou a travním nožem.

 ■ Objem válce 25,4 cm³, výkon 1 kW, hmotnost bez příslušenství 4,9 kg.

HUSQVARNA 536LiHD60X
Lehký a tichý plotostřih pro profesionální použití. Otočná zadní rukojeť.

 ■ Délka lišty 60 cm, hmotnost bez akumulátoru 3,8 kg.

HUSQVARNA 125BVx
Výkonný foukač pro úklid vaší zahrady s možností vysávání. Smart Start.

 ■ Objem válce 28 cm³, výkon 0,8 kW, hmotnost 4,35 kg, kapacita foukání 

vzduchu v trubici 12,03 m³/min.

Akční cena:

9.790 Kč
Běžná cena: 10.890 Kč

Akční cena:

8.890 Kč
Běžná cena: 9.750 Kč

Akční cena:

15.990 Kč
Běžná cena: 17.850 Kč

Akční cena:

6.590 Kč
Běžná cena: 7.150 Kč

Akční cena:

11.790 Kč
Běžná cena: 12.990 Kč

(Ceny bez akumulátoru a nabíječky)

Akční cena:

9.990 Kč
Běžná cena: 10.990 Kč
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Bučovická 325
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.www.rumpova.cz



Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km

ŠKODA usnadňuje 
život svým zákazníkům 
každý den.

skoda-auto.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo Rapid a užívejte si 5 let pohody v základní výbavě.
Ke každému vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50% zvýhodnění Předplaceného servisu, který Vám pokryje 
pravidelné servisní prohlídky s výměnou motorového oleje, filtrů a zapalovacích svíček. 
Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás a užívejte si klid na cestách po celých 5 let.

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou a zvýhodněním Předplaceného servisu

Radarový systém Front Assist
s funkcí nouzové brzdy Vás
bude jistit.

O denní svícení se postará 
moderní LED technologie.

S koly z lehké slitiny budete 
kilometry ukrajovat elegantně.

S volantem potaženým kůží 
budete mít každou cestu pevně 
ve svých rukou.

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


