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Napoleonské hry 2017
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Napoleonův syn Orlík

30. září

Příští číslo vyjde

byl představen Slavkovu!

Konec prázdnin

Nádherně vyšívané šaty s obří vlečkou, které byly ušity přesně
tak, jak je nosila Napoleonova druhá manželka Marie Luisa. Představení Napoleonova syna Orlíka nastoupeným vojenským oddílům,
dobový piknik nebo bojová ukázka inspirovaná bitevním střetem
u Borodina. Dobový empírový bál na nádvoří zámku zakončený
ohňostrojem. Nejen tak vypadaly letošní Napoleonské hry, které
se uskutečnily v zámeckém parku 12. srpna, v termínu odkazujícího se na narozeniny francouzského císaře. Akce,
která navazuje na tradici položenou ve třicátých letech,
byla znovu obnovena v devadesátých letech a od té doby
se stala nedílnou součástí letní turistické sezony.
Letos se akce zúčastnilo přes dvě stovky dobově stylizovaných účastníků. Představily se nejen vojenské oddíly
ze všech armád bojujících v bitvě u Slavkova, ale i vý-

Prázdniny se chýlí ke konci
a nemohu říci, že by probíhaly
v poklidu. Jedny uzavírky skončily, další nás čekají. Krom obchvatu a holubického kopce
například omezený provoz před
Základní školou Tyršova z důMichal Boudný
vodu budování parkovacích míst
nebo uzavřená silnice Vyškov–Tučapy, kde bude
majitel komunikace klást nový koberec.
V druhém srpnovém týdnu se přes naši zemi
přehnala bouře, která v mnohých obcích napáchala
milionové škody. Naše město to odneslo „jen“ polámanými a popadanými stromy. Jen málokdo nezaznamenal půlnoční hlášení rozhlasu, které
v mnohých evokovalo blížící se válečnou frontu,
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Novinky v parkování
v centru města

Dům v Husově ulici 63 –
ruina nebo skvost?

Program
kina Jas

strana 5

strana 7

strana 9

Napoleonův syn Orlík byl představen Slavkovu!
znamné historické postavy jako například Marie
Luisa, její dvorní dámy a i samotný budoucí císař
Napoleon II. zvaný Orlík, jehož ztvárnilo desetiměsíční miminko.
Program akce se i letos zaměřil na přiblížení nejen
života vojáků, ale také životního stylu tehdejší aristokracie. Kromě vojenských ležení se tak návštěvníci
mohli podívat do stanu císařovny, pobýt s ní a s její
družinou u empírové hostiny nebo pikniku, stát se
svědkem slavnostního představení císařova syna před
nastoupenými jednotkami. Vyvrcholením vojenské
části Napoleonských dnů pak byl bitevní střet, připomínající letošní 205. výročí bitvy u Borodina.

Návštěvníci mohli okusit i další zážitky –
vozili se v dobových bryčkách a kočárech tažených koňmi nebo ochutnávali mikulovská
vína na zámeckém koštu. Atraktivní podívanou byla i letos hromadná sabrage, při níž
jezdec na koni otevřel šavlí sekty seřazené
v řadě. Součástí programu byl i letos řemeslný jarmark.
Večer byl pak zakončen ojedinělou večerní
empírovou slavnostní připomínající život tehdejší šlechty. Akci pak završil komorní ohňostroj mistra ohně, pana Ivana Martínka.
Pořadatelem letošních Napoleonských her
vs
byl spolek Acaballado.

Foto na straně: archiv ZS-A
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Konec prázdnin
(Dokončení ze str. 1)

zemětřesení či nálet. Tento integrovaný informační systém spouští operační pracovník
v Brně a pro mě z neznámého důvodu svolával
hasiče tímto způsobem. Na moji urgenci systém ihned deaktivovali a budou jej využívat
jen při skutečných krizových situacích. Mým
zbožným přáním je, aby nebyl nikdy spuštěn… Omlouvám se tedy občanům za vyvolanou paniku, kterou v některých z vás varovné
hlášení způsobilo.
Dovolte mi při této příležitosti poděkovat
oběma slavkovským hasičským sborům za jejich nasazení při likvidaci následků silného
větru. Poděkování se jim dostalo také osobně od
předsedy vlády Bohuslava Sobotky, který se při
návštěvě města zajímal i o výstavbu nové stanice hasičského záchranného sboru a záchranné
služby v areálu cukrovarnické váhy. V letošním
roce, kdy si připomínáme dvacáté a patnácté výročí ničivých povodní na Moravě a v Čechách,
je třeba jejich práci opět vyzvednout!
Polovina srpna tradičně patřila Napoleonským hrám, které mají kořeny v třicátých letech minulého století a byly obnoveny po
revoluci. Již druhým rokem město tuto letní
aktivitu z rozpočtu nepodpořilo a prostředky
k tomu určené vynaložilo na Dny Slavkova,
které, dle mého přesvědčení, nabírají na kvalitě
a významu. Řeč je o stovkách tisíc korun.
Město a zámek tak stály před otázkou, zda
a jak udržet ve městě tradiční turisticky zajímavou akci, která láká zejména přespolní.

Slavkovští hasiči s B. Sobotkou, L. Zaorálkem a M. Boudným • Foto: archiv MÚ

gram po celý rok, velmi často zcela zdarma.
Ostatně na setkáních se starosty okolních obcí
často slýchám, že jsme v této oblasti unikátní.
A abych zamezil dalším spekulacím, které by
k tomuto tématu mohly vzejít, tak prosincové
Vzpomínkové akce bitvy tří císařů ve Slavkově
u Brna budou tradičně zdarma.
Dalším velmi ožehavým tématem je situace
kolem výstavby nákupního centra – ať v lokalitě na Křenovice nebo v areálu bývalého cukrovaru. Chápu (a sám mám stejný pocit), že
občané začínají být již netrpěliví a naštvaní, že
obchodní centrum stále nestojí. Nechce se mi
zde již po několikáté psát, že
je vše na spadnutí a brzy se
dočkáme. Rád bych ale jasně
deklaroval, že město (respektive zastupitelé), neházejí žádnému z investorů klacky pod
nohy. Naopak. Ostatně, kdo se
zúčastnil zasedání předposledního zastupitelstva města,
mohl se na vlastní oči a uši
přesvědčit, že zastupitelé uložili radě města jednat s investorem o nabídce pozemků
k budoucí křižovatce či finančB. Sobotka, L. Zaorálek a M. Boudný na Napoleonských hrách • Foto: archiv MÚ
nímu daru investora na výPo úvaze a doporučení ostatních měst postavbu podchodu. Jednalo se o částce tří
dobné velikosti a významu jsme dospěli ke komilionů korun, která by pokryla investici
merčnímu pronájmu s možností ovlivnit cenu
z jedné čtvrtiny. Já jsem hlasoval proti, jelikož
vstupného. Domnívám se, že vstupné pro domoji představou je investice půl na půl. Věřím,
spělého člověka v ceně tří piv není likvidační,
že debatu o tom, že by Slavkovákům stačil pro
zvláště když celodenní program byl hodnotný
přecházení rušné silnice I/50 prostý přechod,
a atraktivní. Navíc o tom, že Napoleonské hry
není nutné rozviřovat a že cítíte, že v tomto
mají turistický potenciál, a tedy, že není nutné
akci dotovat z městského rozpočtu, svědčí zejména fakt, že do parku dorazilo i letos téměř
3000 návštěvníků, tedy podobně jako například na Top Fest nebo Jethro Tull. Letošní dovolenou jsem strávil v rodné vlasti, a pokud by
mě někdo řekl, že rodinné vstupné je na poV podzimních a zimních měsících se budou
dobné akce dvě stě korun, tak jej snad i obemuset řidiči i obyvatelé Slavkova u Brna objmu. Zkuste si „vygůglit“ hrad Bouzov,
rnit trpělivostí. Ředitelství silnic a dálnic totiž
termální koupaliště Velké Losiny, Mamutíkův
začne s postupnou rekonstrukcí silnice I/50 ve
vodní park Dolní Morava nebo Znojemské vivíce než tříkilometrovém úseku od holubicnobraní a z výše vstupného se vám zatočí
kého kopce až po sjezd na I/54.
hlava. I přesto jsou tato místa hojně navštěvoRekonstrukce bude probíhat v etapách a navaná. Uvědomuji si, že diskuze o vstupném
příklad v úseku holubického kopce bude znabude pro Slavkováky vždy citlivým tématem,
menat zavření vždy jedné třetiny vozovky,
nicméně stojím si za tím, že město nabízí svým
zbylé dva pruhy budou průjezdné. V případě
občanům kvalitní kulturní a společenský proopravy obchvatu si práce vyžádají i objízdnou

ohledu chceme udělat vše pro bezpečnost našich obyvatel.
Ve hře je samozřejmě stále i projekt nákupního centra v areálu bývalého cukrovaru.
Přestože město do soukromých projektů a pozemků (díky bohu!) nemůže mluvit, vedení
města zprostředkovalo již několik jednání
vlastníků, tak aby se celá záležitost posunula.
Věřím, že nemusím vysvětlovat, že v tomto
případě je jednání o penězích tvrdé a z pozice
města jen těžko ovlivnitelné. Připomínám, že
projekt SPAR měl v roce 2015 konečně stavební povolení, ale tento subjekt se však celoplošně z republiky stáhnul. Řetězec, který
pozemek s projektem koupí, může teoreticky
„zítra“ začít stavět. Problém není v tom, že by
Slavkov u Brna nebyl pro investory zajímavý,
problém je, že mají poměrně jasnou představu,
kolik může realizace stát.
Často jsme proto kvůli této vynucené vyčkávací pozici kritizováni a tázáni, proč tedy nenabídneme městské pozemky, které by jistě
byly levnější než parcely ostřílených byznysmenů. Důvod je prostý – město žádným takovým pozemkem nedisponuje. Na vlastní oči
jste si to mohli ověřit v minulém čísle Zpravodaje, kdy jsme zveřejnili majetkovou mapu
města. Nyní visí na webových stránkách města.
Bohužel, realita s pozemky ve Slavkově je taková, jaká je a my nemáme moc jiných možností, než investorům nabízet pomocnou ruku.
Dovolte mi vážení čtenáři a spoluobčané popřát vám klidný zbytek prázdnin a školáčkům
zasednutí do školních lavic s úsměvem.
Michal Boudný, starosta města

Silnice v holubickém kopci i na obchvatu
města se budou na podzim opravovat
trasu pro auta jedoucí směrem z Uherského
Hradiště na Brno. Návrh počítá s objížďkou
přes ulici Československé armády, ulici Slovákovu a Špitálskou.
Termín opravy se předpokládá na podzim
a zimu tohoto roku. Opravy odstartují pravděpodobně v září. Nejdříve se začne opravovat holubický kopec, následovat budou
práce na obchvatu. Opravy budou probíhat do
doby, dokud budou přijatelné klimatické podvs
mínky.

4

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

8/2017

Z Á P I S Y Z J E D N Á N Í R A D Y M Ě S TA A Z A S T U P I T E L S T VA S L AV K O VA U B R N A

90. schůze RM – 26. 7. 2017
1. RM schvaluje rozpočtová opatření č. 55–56 v předloženém znění
2. RM doporučuje ZM schválit rozpočtová opatření
č. 57–58 v předloženém znění
3. RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. 229/14/ZM/2016.
4. RM doporučuje ZM schválit čerpání Fondu bytového
a tepelného hospodářství v roce 2017 v následující podobě: 2 500 000 Kč zateplení DPS, Polní 1444, Slavkov
u Brna, 7 500 000 Kč rekonstrukce kotelny Zlatá Hora,
3 000 000 Kč dokončení rekonstrukce budovy polikliniky
-– stará část Malinovského 288, Slavkov u Brna (kompletní rekonstrukce střechy + zateplení budovy).
5. RM doporučuje ZM zrušit usnesení bodu 343/17/
ZM/2017 – I. Zastupitelstvo města souhlasí s podáním žádosti města o dotaci na MŠMT z programu 133D531 na
realizaci 2. etapy rekonstrukce atletického stadionu vč. zajištění spolufinancování dle dotačních podmínek.
6. RM doporučuje schválit podání žádosti města o dotaci
na MŠMT z programu 133D531 na projekt výstavby skateparku a dovybavení atletického stadionu sportovním vybavením vč. zajištění spolufinancování dle dotačních podmínek.

7. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Rekonstrukce kotelny Zlatá Hora - Slavkov u Brna“ dle předloženého návrhu zadávací dokumentace s hodnoticím
kritériem nejnižší nabídkové ceny.
8. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice
čp. 65“ dle předloženého návrhu zadávací dokumentace.
9. RM schvaluje výměnu bytů mezi občany v souladu
s doporučením bytové komise.
10. RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy číslo
593583/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení se společností ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ: 27373231.
11. RM souhlasí s konáním veřejné sbírky dle zákona
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých
zákonů (zákon o veřejných sbírkách), za účelem renovace sochařské výzdoby a okrasných prvků v areálu zámku, a to
v době trvání dvou let ode dne následujícího po dni doručení
osvědčení krajského úřadu o přijetí oznámení o konání sbírky.
12. RM schvaluje program 18. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.

91. schůze RM – 7. 8. 2017
1. RM nedoporučuje ZM dát souhlas se zveřejněním záměru prodeje části pozemku parc. č. 1643/24 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.
2. RM souhlasí s ukončením smlouvy o zemědělském
pachtu ze dne 16. 1. 2014 uzavřené mezi městem Slavkov
u Brna a panem Josefem Sedláčkem formou dohody ke dni
31. 8. 2017. Dlužné pachtovné ve výši 1960 Kč uhradí pan
Sedláček při podpisu Dohody o ukončení smlouvy o zemědělském pachtu, což bude ujednáno v dohodě.
3. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
o výměře 15 m2 za cenu 500 Kč/m2/rok na parcele 1784/
296 v k. ú. Slavkov u Brna za podmínky uzavření nájemní
smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
4. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem, sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, jejíž předmětem
je pozemek parc. č. 3774/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna v majetku Jihomoravského kraje dle přiložené mapy
(stavba s názvem „Stanice HZS JMK a JSDH Slavkov
u Brna“) v předloženém znění.
5. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400, týkající se pozemků parc. č. 2636/1 zastavěná plocha
a nádvoří v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené situace (stavba s názvem „Slavkov, kabel NN Navrátil 2x garáž“) v předloženém znění.
6. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu na pozemku
parc. č. 1209 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví
města Slavkov u Brna, k dostavbě garáže k rodinnému
domu na pozemku parc. č. 1198/1 v k.ú. Slavkov u Brna
s manželi Ing. Michaelou a Janem Nemuchovskými.
7. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby vodovodní přípojky
na pozemku parc. č. 165 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví města Slavkov u Brna, k rodinnému domu na
pozemku parc. č. 116/2 v k.ú. Slavkov u Brna s manželi
Reném a Ivetou Lysákovými.
8. RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení
stavby spočívající ve výměně stávající pojistkové skříně veřejného osvětlení umístěné v soklu RD na ulici Slovákova
č.p. 399 umístěného na pozemku parc. č. 666 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví manželů Jiřího a Marie Šebečkových, v předloženém znění.
9. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k příkazní
smlouvě ze dne 8.3.2017 se společností HANDL s.r.o,
Uhřice 10, 683 33 Nesovice, IČO: 27708047 na rozšíření
předmětu smlouvy o funkci technického dozoru na akci
„Parkovací stání ŽS Tyršova“ a „Rekonstrukce vjezdu
a areálové kanalizace ZŠ Tyršova“ v obsahovém znění dle
důvodové zprávy.
10. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě

o dílo ze dne 1. 3. 2017 se společností VAŠSTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČ: 469 64 541 ve znění dle důvodové zprávy.
11. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 se společností
Hrušecká stavební spol. s r.o., U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, IČ: 25585142, dle bodů uvedených v důvodové zprávě
v předloženém znění.
12. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových
prostor – poliklinika 5/288 ze dne 11. 11. 2010 uzavřené
s MUDr. Květoslavou Kovaříkovou, IČ: 48902934, dohodou
k datu 31. 10. 2017.
13. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu ordinace
se zázemím o výměře 30,31 m2 (místnosti č. 1.49; 1.50;
1.51) v přízemí budovy polikliniky, Malinovského 288, 684
01 Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.
14. RM souhlasí s umístěním sídla společnosti MUDr.
Květoslava Kovaříková s.r.o. na adrese Malinovského 288,
684 01 Slavkov u Brna.
15. RM bere na vědomí předložený návrh zadání veřejné
zakázky na rekonstrukci kotelny TSMS.
16. RM souhlasí s předloženým návrhem na výběrové
řízení veřejné zakázky na rekonstrukci kotelny TSMS.
17. RM schvaluje navýšení mzdového limitu pro rok
2017 TSMS o 73 000 Kč, zvýšení položky zdravotního pojištění o 6800 Kč, položky sociálního pojištění o 18 600 Kč
a FKSP 1600 Kč.
18. RM schvaluje poskytnutí příspěvku TSMS ve výši
100 000 Kč na dokrytí potřebné částky k navýšení platových tarifů platných od 1. 7. 2017.
19. RM souhlasí s vyřazením majetku Zámku Slavkov Austerlitz, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy.
20. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění v příloze.
21. RM schvaluje navýšení limitu mzdových prostředků
ZS-A v souladu s rozpočtovým opatřením č. 7.
22. RM schvaluje změnu plánu tvorby a čerpání fondů
ZS-A dle přílohy materiálu.
23. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění v příloze.
24. RM bere na vědomí informaci o schválení žádosti
(ZŠ Tyršova) o dotace a o zahájení realizace projektu od 1.
9. 2017.
25. RM souhlasí s použitím prostředků rezervního fondu
(ZŠ Tyršova) na nákup DDHM a vybudování wifi sítě.
26. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejné zakázky (ZŠ Tyršova)
27. RM souhlasí s přijetím peněžního daru Základní školou Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, od
spol. Women for Women, o. p. s. v celkové výši 14 616 Kč.

18. zasedání ZM – 7. 8. 2017
1. ZM pověřuje Mgr. Radmilu Fialovou s účinností od
8. 8. 2017 plněním některých úkolů při řízení obecní policie v rozsahu stanoveném přílohou této zprávy.
2. ZM rozpočtová opatření č. 57–58 v předloženém
znění
3. ZM ruší usnesení číslo 229/14/ZM/2016.
4. ZM schvaluje čerpání Fondu bytového a tepelného
hospodářství v roce 2017 v následující podobě:
2 500 000 Kč zateplení DPS, Polní 1444, Slavkov u Brna
7 500 000 Kč rekonstrukce kotelny Zlatá Hora
3 000 000 Kč dokončení rekonstrukce budovy polikliniky – stará část Malinovského 288, Slavkov u Brna
(kompletní rekonstrukce střechy + zateplení budovy).
5. ZM ruší své usnesení bodu č. 343/17/ZM/2017 - I.
6. ZM schvaluje podání žádosti města o dotaci na
MŠMT z programu 133D531 na projekt výstavby skateparku a dovybavení atletického stadionu sportovním vybavením vč. zajištění spolufinancování dle dotačních
podmínek.

92. schůze RM – 8. 8. 2017
1. RM schvaluje TSMS objednání provedení hodnocení
a biologického průzkumu stromů u společnosti SAFE
TREES, s.r.o., Na Štepnici 945, 665 01 Rosice, IČ:
26935287, dle předložené nabídky.

93. schůze RM – 14. 8. 2017
1. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na stavební
práce na akci: „Oprava chodníků ul. Sušilova, Slavkov
u Brna“ dle předložených zadávacích podmínek.
2. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na stavební
práce na akci: „Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna“
dle předloženého návrhu zadávací dokumentace v užším
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.
Usnesení ze schůzí rady města zpracoval Munir
Massow. Úplné znění na www.slavkov.cz

Přerušení dodávky elektřiny
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy bude přerušena dodávka el. energie ve Slavkově u Brna 29. 8. 2017 od 8 do 14.30 hodin – vypnutá oblast: ul. Bučovická ve směru od Bučovic po
křižovatku s ul. Okružní. Více na www.slavkov.cz. Pro
další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55
77 nebo navštivte www.eon.cz E.ON Distribuce, a.s.

Zámek byl průjezdním bodem
Handy cyklo maratonu
Jedna z nejzajímavějších českých sportovních akcí propojující svět handicapovaných,
sportovních amatérů i profesionálů – Metrostav handy cyklo mararoton – měl zastávku
také ve Slavkově u Brna. Zámecký park se tak
3. srpna stal jedním z přibližně dvaceti průjezdních bodů v Česku, kde mělo zázemí čtyřiatřicet týmů ze všech koutů naší země.
Pátý ročník Metrostav handy cyklo maratonu je pětidenní nonstop cyklistickým závodem o délce 2222 km s limitem 111 hodin.
Týmy zde tvoří zdraví a handicapovaní, muži
a ženy, amatéři i profesionálové. Cílem projektu je integrovat handicapované do společnosti, ukázat v praxi, že všichni bez rozdílů
můžeme tvořit fungující tým, a to jak v extrémním závodě, tak venku na ulici.
Do organizace byli zapojeni nejen zaměstnanci zámku, ale své zázemí poskytli i fotbavs
listé na stadionu.
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Staronová podoba parkování u pošty • Foto: B. Maleček

Novinky v parkování v centru města
Z Palackého náměstí u budovy radnice
a pošty zmizel v polovině srpna parkovací
automat. Návštěvníci radnice tak nyní mají
možnost parkovat před budovou hodinu
zdarma. Z důvodu potřeby rozšíření chodníku,
který byl často pro pěší jen těžko průchozí, se
však město rozhodlo změnu parkování, která
si vyžádala snížení počtu parkovacích míst na
původní počet, se kterým se počítalo při rekonstrukci náměstí v devadesátých letech. Naopak
automat byl přemístěn před budovu základní
školy na Komenského náměstí, kde bude parkování nově zpoplatněno. Ve městě vznikají
i další parkovací místa. Například před základní školou Tyršova vznikne do konce října
patnáct nových parkovacích stání.
„Ke změně parkování před radnicí nás moti-

voval jeden zásadní důvod: již dlouhodobě
jsme zaznamenávali stížnosti na úzký chodník
podél radnice a pošty. V exponovaných časech,
kdy šly děti ze škol, bylo časté vidět, že chodci
sotva prošli. Když jsme stáli před rozhodnutím,
jak tento problém řešit, přistoupili jsme ke
kompromisu. Zachovali jsme alespoň několik
parkovacích míst a rozšířili chodník, kde doposud stávala auta,“ vysvětlil starosta města Michal Boudný.
Před úřadem a poštou místa oficiálně nejsou
zpoplatněna. Po vystavení hodinového kotouče
na palubní desce můžou návštěvníci úřadu využít hodinu parkování zdarma. Omezí se tak
dlouhodobé parkování některých řidičů. Naopak
před základní školou na Komenského náměstí je
nově parkování zpoplatněno. První půl hodina

stojí pět korun, hodina deset a každá další hodina také za deset korun. Na Komenského náměstí je doba za placené stání vymezena pouze
ve všední dny od 8.30 do 14.30 h., takže se
změna nedotkne rodičů, kteří vozí a vyzvedávají
děti ze školy. Víkendové parkování je zdarma.
Připomínáme, že zpoplatněno je i parkování
na Palackého náměstí a na parkovišti v ulici
Boženy Němcové v čase od 8 do 17.30 h. ve
všední dny a v sobotu v době od 8 do 12 h.
Sazba je také 5 Kč za půlhodinu a 10 Kč za
každou další hodinu.
„Jako jeden z hlavních úkolů nové velitelky
městské policie je důslednější kontrola parkovacích lístků. V poslední době totiž situace na
náměstí chaotická a auta často ohrožují
chodce,“ doplnil starosta Michal Boudný. vs

Úsekové měření na příjezdu do Slavkova funguje
Radar s úsekovým měřením, který je nainstalovaný při příjezdu do Slavkova u Brna u silnice I/50 plní svůj preventivní účel. Počet aut,
která překračují povolenou padesátikilometrovou rychlost, se dramaticky snížil. Významně
ubylo i řidičů, kteří se dříve nebáli sešlápnout
plyn nad sedmdesátku. Změnu k lepšímu pocítili zejména obyvatelé bydlící za protihlukovou

stěnou, kteří již nezaznamenávají tak silné
otřesy, nesnesitelný hluk a zvířený prach.
Údaje vyplývají to ze statistiky za posledního půlroku. Data jsou srovnávána s kontrolním měřením, které se uskutečnilo v srpnu
v roce 2015. Tehdy se totiž ukázalo, že více
než 90 procent řidičů nerespektuje povolenou
padesátikilometrovou rychlost. Ve sledovaném

týdnu dokonce projelo ulicí Československého
kříže téměř sedm tisíc řidičů aut a kamionů
sedmdesátikilometrovou a vyšší rychlostí.
„Nyní evidujeme kolem 700 přestupků týdně.
Na pokutách se tak od února vybralo přes dva
miliony korun, které z velké části přesouváme
do rozpočtu na opravy silnic a chodníků ve
vs
městě,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Dům s pečovatelskou službou v novém kabátě • Foto: 2x B. Maleček

Dům s pečovatelskou službou má novou fasádu
Dům s pečovatelskou službou v Polní ulici
změnil svoji tvář. Obyvatelé se dočkali nového
zateplení i béžovo-hnědé fasády. Opravily se
popraskané balkony včetně nových skleněných
výplní i poničené klempířské prvky.
Příští rok se obyvatelé domu dočkají další

novinky – prostranství oživí pergola s popínavými rostlinami a lavičky.
V domě s pečovatelskou službou se nachází
62 bytů. Sídlí zde také pobočka Charity zabezpečující sociální služby. Jsou zde také prostory
pro klub seniorů.

Dům s pečovatelskou službou postavilo
v roce 1996 město Slavkov u Brna.
Letošní rekonstrukce v hodnotě pěti milionů
korun se plně hradila z městského bytového
fondu.
vs
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Invaze škůdců a plevele ve Slavkově
V květnu jsme informovali veřejnost o novodobém invazivním výskytu škůdců zeleně.
Housenky předivky brslenové a jejich hustý
přediv na těchto stromech a keřích již vymizely a na porostech obrazily nové listy. Dle
zprávy ÚKZÚZ oddělení rostlinolékařské inspekce Brno tento druh na ovocné dřeviny nepřechází a v následujících letech se nevyskytne
ve stejných lokalitách. Housenky předivek jsou
až z 50% parazitovány lumkem Herpestomus
brunnicornis. Tento se jeví jako ideální kandidát při použití biologické ochrany.

Plevely na hřbitově • Foto: 2x P. Zvonek

Další neustávající hrozbou je výskyt zavíječe
zimostrázového na krušpáncích. Provedli jsme
již dvakrát plošné chemické ošetření městské zeleně a zámeckého parku. Jako nejefektivnější se
osvědčil přípravek LEPINOX PLUS se smáčedlem TREND 90, což je tekutý přípravek ve
formě emulgovaného koncentrátu pro ředění
vodou k použití v ochraně rostlin. V amatérském
prostředí se doporučuje použít i přípravek jar,
aby postřik lépe ulpěl na listech rostlin. Koncem
srpna a začátkem září lze očekávat nálet třetí generace. Pořídili jsme a rozmístili feromonové
sety na monitorování motýlka DE“TASTOP CP.
V okamžiku jeho výskytu opět provedeme preventivní postřik. Ve Slavkově u Brna se tento
škůdce v hojné míře vyskytl a napadl rostliny
poprvé až v letošním roce. Abychom ochránili
městskou zeleň a především celý zámecký park,
který je jako národní kulturní památka a evropsky významná lokalita Natur 2000 nutné, aby se
do preventivní ochrany zapojili všichni ti, kdo
mají tento druh okrasných dřevin na svých soukromých pozemcích. Přispěli by tím ve společném úsilí při hromadné likvidaci zmiňovaného
invazivního škůdce.

V letošním suchém létě se velmi dobře daří
nežádoucímu dužinatému plevelu. Z dostupných
informací wikipedie se jedná o zdravou a jedlou
šruchu zelnou, jejíž cílenou likvidaci umožní
aplikování herbicidního přípravku TOUCHDOWN QUATTRO, ROUNDUP KLASIK PRO
nebo GLYFOGAN EXTRA. Tato rostlina se
velmi rychle a hojně rozrostla do plošných „koberců“ na městském hřbitově. V jeho prostorách
jsme provedli mechanickou likvidaci a v tomto
týdnu preventivní chemické ošetření. Teprve následující dny ukážou, zdali bude opatření účinné
Za TSMS Petr Zvonek
v dostatečné míře.

Ondráš ukáže Náš svět a pomůže tak s opravou soch v parku
Reprezentativní folklorní soubor Ondráš po
loňském úspěšném vystoupení opět předvede
své umění na nádvoří zámku Slavkov – Austerlitz. 15. září zde sehraje svoji novinku Náš
svět. Program navíc pomůže i samotnému
městu. Výtěžek z koncertu totiž poputuje na
plánovou sbírku určenou na opravu barokních
soch v zámeckém parku.
Soubor Ondráš • Foto: archiv

„Soubor cenný barokních soch je dlouhodobě na seznamu ohrožených kulturních památek. Proto už několik let podnikáme kroky
k tomu, abychom je mohli v příštích letech
začít renovovat. Když nám byly loni sochy definitivně určeny do majetku, začali jsme hledat
cesty, jak jim vdechnout nový život. Přestože
počítáme se zapojením státních a dalších financí, bude nutná i naše spoluúčast. Proto
chceme nabídnout i občanům a návštěvníkům
našeho města možnost zapojit se do této unikátní obnovy. Benefiční koncert tak významného tělesa je pro nás samozřejmě vhodnou
příležitostí jak sbírku odstartovat,“ uvedl starosta Michal Boudný.
Město v současné době nechává zpracovat
podrobný posudek na kondici jednotlivých 53
soch a váz. Výsledný dokument pak bude sloužit jako podklad pro žádost o dotaci v přísluš-

ném titulu a poodhalí i odhad, kolik bude renovace stát.
Vstupné na koncert bude činit 100 korun, 90
procent z této částky bude připsáno na budoucí
transparentní účet. Sbírka na opravu barokních
soch pak potrvá minimálně jeden rok.
Netradiční ztvárnění pořadu profesionální
části souboru propojuje krásu moravského
folkloru s ladností současného scénického
tance. Na své si přijdou nejen milovníci lidové
kultury.
V tomto jedinečném představení je vedle
sebe postaven lidový a moderní styl nejen
v tanci a hudbě, ale třeba i kostýmech, čímž
vzniká ucelený zážitek. Lidové tance a písně
v programu vychází z národopisných regionů
Moravy. Na jevišti se využívá i atypicky upravená scéna, která divákovi nabízí jiné prostovs
rové vnímání pohybu.

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob,
aby nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu
místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž
malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí
ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují
úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či
lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé
množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let
a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se
vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci
zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje

nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí
místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství
úsporných světelných zdrojů na
skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo
do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj
Man z organizace Arnika. Vyšší
koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu,
v níž se rtuť může transformovat do organické
formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.

Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do

takzvaných malých sběrných nádob, které se
nacházejí v obchodních centrech, na
úřadech a v řadě firem. EKOLAMP
v současnosti provozuje přes 4400
sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na
www.ekolamp.cz.
Město Slavkov u Brna má malou
sběrnou nádobu umístěnou v přízemí
Městského úřadu, Palackého náměstí
260, kam nepatří obyčejné žárovky, autožárovky a halogenové světelné zdroje, protože
žádnou rtuť neobsahují.
Sběrný dvůr, který se ve městě nachází na
Zlaté Hoře č. 1469, je otevřen Po, St: 13–18
hod.; So: 8–12 hod. Sběrný dvůr je dostupný
jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím
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Husova č. 63 – ruina nebo architektonický skvost?
V únoru letošního roku přišlo na radnici
z Ministerstva kultury vyrozumění o zahájení řízení o prohlášení měšťanského domu
č.p. Husova 63 ve Slavkově u Brna za kulturní památku. Jedná se o dům vedle budovy
radnice – naproti Zámecké lékárny. Město má
s odkazem na zákon číslo 20/1987 Sb. O státní
památkové péči povinnost dům chránit před
poškozením, zničením. Toto řízení bylo zahájeno na podnět slavkovského občana. Nic
méně většina lidí považuje tento dům za ruinu
hyzdící město a nebezpečnou svému okolí.
V letošním roce vyčlenilo město v rozpočtu částku ve výši několika milionů korun
na demolici tohoto domu s následným statickým zajištěním sousední rohové renesanční budovy radnice. Demolice počítala se
zachováním sklepů s původními gotickými
klenbami. Na základě výše uvedeného řízení
je však demolice pozastavena.
V roce 2015 stavební úřad vydal výzvu
k okamžitému vymezení prostoru v okolí objektu tak, aby nedošlo v případě pádu omítky
či části střešní konstrukce k poškození zdraví
osob… Ve výzvě stavební úřad reagoval na závažné statické závady zjištěné během kontrolní
prohlídky: do objektu zatéká, střešní konstrukce je napadena hnilobou, stropní konstrukce vykazuje v důsledku provlhnutí
destrukce (průhyby, trhliny, odpadává omítka).
Odvod z dešťových žlabů a svodů není žádný,
balkon objektu je zcela rozpadlý, obvodové
zdivo je provlhlé do výšky 2 m. Objekt je evidentně „potrhán“ tzn. staticky narušen. Na
zdivu jsou viditelné trhliny.
V roce 2016 byl proveden odbornou firmou
stavební průzkum, z něhož vyplývá, že objekt
je výrazně porušen nerovnoměrným prosedáním základových spár a jeho nízkou tuhostí

Nový školní rok v DDM
Aktuální nabídku zájmových kroužků, plánovaných akcí a informace k přihlašování na
školní rok 2017/2018 naleznete na našich webových stránkách www.ddmslavkov. Elektronický systém přihlašování bude spuštěn
nejdříve 28. 8. 2017. Těší se na Vás

Dům č. 53 v Husově ulici • Foto: B. Maleček

prakticky ve všech směrech. Poruchy objektu
se na něm projevují, dle průzkumů, již po
velmi dlouhou dobu a byly mnohokrát zapravovány, v konstrukci objektu byly v minulosti
činěny i pokusy o zvýšení jeho tuhosti, nicméně neúspěšně. Hmota objektu pak působí
nepříznivě prosedáním na sousední budovu
Městského úřadu (objekt radnice č.p. 64 – kulturní památky).
11. srpna 2017 proběhla obhlídka objektu
pracovníkem Ministerstva kultury. Dle jeho
předběžného názoru se jedná o barokní měšťanský dům, objekt významné kulturní hodnoty, který by bylo vhodno zachovat. Nutno
říct, že při obhlídce domu jsme zažívali chvíle
strachu při každém zapraskání – co a odkud se
na nás zřítí, zejména na půdě domu při pohledu
na porušené vazníky střechy. Na druhou stranu
je třeba přiznat, že dům má své kouzlo
a zvláštní atmosféru. Jeho dispozice je původní
a snadno si lze představíte, jak se tam v dávných dobách žilo.

Podnět k prohlášení domu za kulturní památku se opírá o stavebně historický průzkum
z roku 1992. Od té doby uplynulo již 25 let.
Stav domu se zhoršil zejména po stržení vedlejšího objektu v roce 1995. V roce 2003 byl
zrušen poslední nájemní vztah k objektu z důvodu statických poruch, které ohrožovaly
zdraví lidí. V roce 2004 bylo vydáno stavebním úřadem povolení k odstranění stavby.
Dům ale stojí dodnes a jako horký brambor si
jeho osud přehazuje radnice z jednoho volebního období do druhého.
V září tohoto roku by měla na ministerstvu zasednout komise, která rozhodne
o budoucnosti domu – zda bude či nebude
prohlášen kulturní památkou. Do té doby
má radnice svázané ruky. Mnohé děsí představa, že bude nutno objekt zachovat a celý
v původní podobě opravit. Kolik by to stálo
a k čemu by mohl dům po rekonstrukci sloužit
– to mohou být otázky příštích měsíců a roků.
Marie Jedličková, místostarostka města

kolektiv pedagogů volného času DDM Slavkov u Brna

Účastníci tábora • Foto: archiv DDM

Prázdniny s DDM Slavkov u Brna
Vyvrcholením celoroční práce byl
tradiční 10denní pobytový tábor v Roštíně. Zúčastnilo se přes 50 dětí a 8 vedoucích. V celotáborové hře se táborníci
snažili vytvořit nejkrásnější zoologickou zahradu. Díky pěknému počasí
jsme mohli do programu pro děti zařadit mimo

oblíbených sportovních činností, diskoték, výletu do Kroměříže i návštěvu koupaliště. Velké poděkování
patří všem vedoucím, kteří se na organizaci tábora podíleli. Fotky z tábora
si můžete prohlédnout na webových
j.b.
stránkách www.ddmslavkov.
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www.zamek-slavkov.cz

Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204; info@zamek-slavkov.cz

Ohlédnutí za Letním filmovým festivalem 2017
Osmý ročník Letního filmového festivalu je
již minulostí. Počasí mu bylo nadmíru nakloněno, odehrála se všechna představení, byť
před posledním filmem mírně pršelo, ale v průběhu projekce déšť ustal a nastoupila vlahá
letní nedělní noc s příjemným programem
a občerstvením.
Návštěvnost festivalu byla příjemným překvapením – osm filmových snímků (o některých jste sami rozhodovali na facebooku)
zhlédlo 2593 platících diváků, k nimž je nutné
připočítat ještě návštěvníky s volnými vstupenkami. S klidným svědomím můžeme tedy prohlásit, že letošní ročník LFF poctilo svou
přítomnosti na 2800 diváků. Děkujeme všem.
Další rekord, a nutno dodat, že nečekaný,
padl v návštěvnosti jednoho z filmů. Na
„Špunty na vodě“ přišlo 814 platících diváků,
což je hodně velký statistický výkyv od dosavadních návštěvností jednotlivých filmů. Tím
se zároveň omlouváme za způsobené drobné
či větší nepříjemnosti, které přitom vyvstaly.
Průměrná návštěva na jedno představení (z cel-

kových osmi) činí 324 diváků (pro srovnání:
kapacita Kina Jas je 294 míst, resp. 308 s přidanou nultou řadou…)
Letní filmový festival Slavkov (jak byl oficiálně pojmenován při svém vzniku či znovuzaložení) se konal v tradičních kulisách
zámeckého parku a se stejným technickým zařízením, s kterým pracujeme již čtvrtým
rokem. Většina přístrojů je z našich zdrojů (dataprojektor, blue-ray přehrávač, zesilovač
a ozvučení), půjčujeme si jen nafukovací projekční plátno. Pokud se nám v budoucnu podaří získat finanční prostředky na zakoupení
vlastního plátna, nemusíme se omezit na promítání pod širým nebem jen na jeden týden
v roce. Ale to jsou prozatím jen sladké sny…
Drobné občerstvení zajistil Pivovar Slavkov,
děkujeme všem z obsluhy, kteří s námi trávili
osm filmových večerů.
Poděkování patří rovněž našim „kinařům“,
tj. promítačům a pokladním a také zámecké
údržbě, bez které se žádná taková akce neobejde.

Děkujeme zejména vám, divákům, kteří jste
navštívili letošní filmový festival (mnozí opakovaně) a těšíme se na setkání u dalších filmů nejen
na filmovém festivalu v příštím roce, ale i v Kině
Jiří Blažek a Luděk Červinka, ZS-A
Jas.
Přehled filmů a návštěvnosti (platících diváků):
440 diváků
30. 7. neděle ANDĚL PÁNĚ 2
31. 7. pondělí LOGAN: WOLVERINE
156 diváků
1. 8. úterý
HLEDÁ SE DORY
53 diváků
2. 8. středa BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 443 diváků
3. 8. čtvrtek T2: TRAINSPOTTING
126 diváků
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ 225 diváků
4. 8. pátek
5. 8. sobota ŠPUNTI NA VODĚ
814 diváků
6. 8. neděle SIROTČINEC SESTRY PEREGRINOVÉ…
36 diváků
Přehled návštěvnosti v jednotlivých letech:
2010 – 1250 návštěvníků
2011 – 730 návštěvníků
2012 – 1537 návštěvníků
2013 – 840 návštěvníků
2014 – 1063 návštěvníků
2015 – 1766 návštěvníků
2016 – 1839 návštěvníků
2017 – 2800 návštěvníků

Představení S tvojí dcerou ne • Foto: 3x archiv Divadla Bez zábradlí

S tvojí dcerou ne
KO M E D I E O TO M , J A K S N A D N O S PA D N O U T D O M A N Ž E L S K É K R I Z E A J A K T Ě Ž KO Z N Í V E N
Komedie, která mluví divákům z duše… Je
to příběh docela obyčejných manželských párů
(bankovní úředník s učitelkou a majitel neprosperující umělecké agentury s knihovnicí),
snažících se předejít možné manželské krizi.

Způsobí nejprve lehkou zápletku, postupně
však doslova gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. A to za přispění dospívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře,
který přijde poctivě krást, zamotá se do světa

Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou • Foto: 3x archiv ZUŠ

intelektuálů a jen zírá, do jakých situací se zapletl. Lístky na představení, které se uskuteční
8. 10. v SC Bonaparte, zakoupíte online na
www.zamek-slavkov.cz nebo v předprodeji na
ZS-A
IC Slavkov u Brna od 330 Kč.

Dechový orchestr ZUŠ Němčice
na nádvoří zámku ve Slavkově
Zveme vás na koncert Dechového orchestru
z Němčic nad Hanou, který vystoupí na
nádvoří zámku ve Slavkově u Brna v sobotu
23. září od 17 hodin. Tento soubor působí na
Základní umělecké škole již od r. 1984 a za
svou dobu působení získal několik významných ocenění. V současné době má orchestr na
60 členů a má kompletní nástrojové obsazení
patřící do výbavy moderního dechového
orchestru.
Těšit se můžete na koncertní skladby našich
i zahraničních autorů, transkripce populárních
melodií různých žánrů i na původní moderní
symfonickou dechovou hudbu. Vstupné
ZS-A
zdarma.
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Program kina Jas – září
Do 15. září DOVOLENÁ
sobota 16. září, 19.30 hodin

Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
Bratři Maurice a Joseph jsou kluci, kterým žádná lumpárna není cizí. Bohužel jim do dětských her a radostí zasáhne tvrdý osud.
Jednoho dne jim totiž maminka musí na kabáty přišít žluté hvězdy. Francie je okupována německou armádou, a tak tatínek rozhodne,
že kluci musí uprchnout do dosud neokupované zóny na jihu Francie, kde se snad všichni zase setkají. Před sebou mají dlouhou cestu
přes vysokohorské hřebeny, německé hlídky a přechod přes demarkační čáru. Malí hrdinové si naštěstí při tom všem dokáží v sobě
uchovat dětství i najít čas na malá klukovská dobrodružství. Režie: Christian Duguay. Hrají: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick
Bruel, Elsa Zylberstein. Žánr: Drama / Válečný
110 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč

neděle 17. září, 16.30 hodin

ZPÍVEJ
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu
kartu, na velkolepou talentovou pěveckou soutěž, jakou svět ještě neviděl. A stejně jako je pestré složení zvířecích soutěžících, je
pestrý i jejich repertoár. Možná by ta Busterova talentová show nebyla tak velkolepá, kdyby se jeho sekretářka slečna Crawlyová
nespletla ve výši finanční odměny pro vítěze… Režie: Garth Jennings. Žánr: Animovaný
110 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 23. září, 19.30 hodin
Jadran Šetlík

Výstava fotografických
obrazů osobností Moravy
V druhé polovině září Vás na zámku přivítají
známé osobnosti z oblasti nám nejbližší – Moravy. Reálné fotografické obrazy ve Slavkově
exkluzivně vystaví známý umělec Jadran Šetlík,
jehož tvorbu tvoří především ženy v mnoha podobách. Přijďte na vernisáž 21. 9. v 16 hodin do
sally tereny, odkud se návštěvníkům otevřou
dveře do galerie v přízemí. Pospěšte, moravské
osobnosti a legionáři se u nás zdrží jen do 29.
ZS-A, foto www.jadransetlik.com
října.

Mimořádné prohlídky
depozitářů
Přijďte i vy obdivovat dovednosti našich
předků a zhlédnout množství zajímavých předmětů, se kterými se běžně na zámku nepotkáte.
Uvidíte předměty z pozůstalosti Václava a Josefíny Kounicových, zajímavou sbírku hodin,
včetně věžních hodinových strojů, litinových
kamen, šicích strojů, nábytek z různých vývojových období, sbírku archeologických nálezů
i „novodobé“ keramiky od 19. století, či depozitář textilu – vše doplněno výkladem.
Vzhledem ke snížené prostupnosti depozitárních prostorů, objednejte se s dostatečným
předstihem v pokladně zámku nebo na tel.
544 227 548. Mimořádné prohlídky depozitářů
zámku ve Slavkově u Brna se uskuteční v sobotu 30. září 2017
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

BRIGÁDA
Průvodce(kyně) / dozorce
v expozici Austerlitz
Jste aktivní důchodce, student nebo maminka na
mateřské? Baví Vás práce s lidmi a chtěli byste pracovat na národní kulturní památce? Pak čtěte dále.
Zámek Slavkov – Austerlitz hledá na výpomoc
průvodce(kyni) do multimediální expozice Austerlitz. Co Vás čeká? Dozor nad návštěvníky v expozici a jejich bezpečností. Dohled nad vystavenými
exponáty, vitrínami i audiovizuální technikou.
Jedná se o práci zejména o víkendech na DPP, až do
cca poloviny prosince.
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Formánková,
formankova@zamek-slavkov.cz, tel. 725 406 962

VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
Valerián a Laureline jsou speciální vládní agenti pro správu lidských území a jejich úkolem je udržovat pořádek v celém vesmíru. Na
rozkaz velitele se vydávají na společnou misi do ohromného mezigalaktického města Alfa. Alfa je neustále rostoucí metropole, kterou
obývají tisíce tvorů ze všech koutů galaxie. Žije zde 17 milionů obyvatel, kteří spojili své dovednosti, technologie a zdroje pro
společné dobro. Jak už to ale bývá, ne každý má v Alfě stejné bohulibé cíle… Režie: Luc Besson. Hrají: Dane DeHaan, Cara
Delevingne, Elizabeth Debicki, Clive Owen, Ethan Hawke, Rihanna. Žánr: Akční / Dobrodružný / Sci-Fi
137 minut, mládeži přístupný, vstupné 80 Kč

neděle 24. září, 16.30 hodin

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
V tomto novém, zcela animovaném filmu o Šmoulech se Šmoulinka po nálezu tajuplné mapy vydává společně se svými nejlepšími
kamarády Koumákem, Nešikou a Silákem na vzrušující a napínavou pouť Zakázaným lesem plným, aby nalezli tajemnou, dávno
ztracenou vesnici dříve, než se to podaří zlému kouzelníkovi Gargamelovi. Na své cestě plné akce a nebezpečí jsou Šmoulové na
stopě objevu největšího tajemství šmoulí historie! Režie: Kelly Asbury. Žánr: Animovaný / Rodinný
88 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

středa 27. září, 19.30 hodin

ISHORTS
Krátké filmečky IShorts jsou zajímavou alternativou k tradičním celovečerním filmům. Žánrově pokrývají celou škálu témat a jelikož jsou
to často i díla mladých, začínajících umělců, tak se nebojí jít v umělecké tvorbě mnohem dále než i ten nejodvážnější holywoodský
režisér. IShorts bývají společensky nesvázané a provokativní, humorné či vážné, ale vždy dokáží své diváky něčím překvapit. Žánr: Artový
Mládeži přístupný, vstupné volné

sobota 30. září, 19.30 hodin

RANDE NASLEPO
Vzrušující práce v luxusním hotelu – to je vysněná budoucnost, kterou si hýčká Saliya už od dětství. Pak ale jako teenager začne ztrácet
zrak, až nakonec vidí jen mlhavé světlo a matné obrysy. Zdá se, že jeho životní sen je v naprostých troskách. Saliya i přes svůj handicap
postupně získává větší sebevědomí, vrací se do normální školy, a nakonec se dokonce odváží poslat přihlášku na stáž do pětihvězdičkového
hotelu. Díky důkladné přípravě uspěje a místo získá. Jen nikomu nepřizná, že vlastně tak trochu skoro vůbec nevidí. Odhalí jej až jeho nový
přítel a kolega Max, který mu pak pomáhá. Během své praxe v hotelu si i přes svou zrakovou vadu všimne Laury, do které se bláznivě
zamiluje. Režie: Marc Rothemund. Hrají: Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria Mühe, Johann von Bülow. Žánr: Komedie
111 minut, mládeži přístupný, vstupné 70 Kč

Ohlédnutí za výstavou Ve víru Velké války
Výstava Ve víru Velké války se zaměřila na
události sto let staré, které však evropskou společnost citelně zasáhly a její důsledky jsou určitým způsobem v Evropě patrné dodnes. V tomto
směru je pozitivní, že výstavu do konce července
tohoto roku navštívilo množství žáků 8. tříd,
kteří se o 1. světové válce dozvídali v rámci
učiva a mohli si své představy o této válečné
události dále rozšířit na výstavě (i třeba prostřednictvím speciálních komentovaných prohlídek
vedených historikem). Prohlédnout si mohli více
než 300 exponátů od kulometů až po předměty
denní potřeby. Atmosféru umocňovaly dobové
fotografie a vzpomínky z deníku Roberta Mráze.
Chtěli bychom při této příležitosti velmi poděkovat všem, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem ke zdaru této výstavy – partnerským
institucím Muzeu Bojkovska v Bojkovicích,
Moravskému zemskému muzeu v Brně, Vlastivědnému muzeu v Olomouci a Muzeu Jana
Amose Komenského v Uherském Brodě, stejně
jako občanům (Stanislavu Mrázovi, Stanislavu

Výstava o Velké válce • Foto: B. Maleček

Olbrichtovi, Stanislavu Stejskalovi, Janu Šilerovi a Borisi Vlachovi), kteří nám zapůjčili
cenné předměty vážící se k jejich předkům bojujícím ve Velké válce. Partnerem výstavy byl
pan Bedřich Maleček, BM typo Slavkov u Brna.
Zvláštní poděkování náleží firmám JM Demicarr a RD Audo za technickou a materiální
pomoc při realizaci výstavy.
Martin Rája a Vladimíra Zichová,
Zámek Slavkov – Austerlitz
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A. Kavalírová • Foto: archiv ZS-A
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P. Čadová • Foto: archiv ZS-A

Bachův varhanní podzim na zámku
Kouzelné prostředí zámecké kaple na slavkovském zámku bude hostit koncert dvou krásných violoncellistek. Anežka Kavalírová a Petra
Machková-Čadová jsou známé svým temperamentním přednesem virtuózních barokních
skladeb z Francie, Německa a Itálie. Jejich vystoupení je oslava pro uši i oči. Meditativní
atmosféra sólových suit Johanna Sebastiana

Bacha ochladí bouřlivou atmosféru sonát Händela, Barriera a Geminianiho. Zvědaví můžeme
být i na skladbu s názvem Dobrodružství pro
dvě violoncella. Na viděnou 22. 9. 2017 v 19
hodin ve Slavkově u Brna v zámecké kapli.
Předprodej na GoOut a v síti Ticketstream, vstupenky budou k dostání také na místě. Více info
ZS-A
na www.bachuvpodzim.cz.

Podzim přivítá Václavský jarmark
i zahrádkáři svou výstavou
Slavkov u Brna přivítá podzim tradičními akcemi. Kulturní a společenský program si můžete užít už od pátku 22. září, kdy se v zámecké
kapli uskuteční violoncellový koncert v rámci
festivalu Bachův varhanní podzim.
V sobotu 23. září se v zámeckém parku uskuteční Václavský jarmark. Těšit se můžete nejen
na podzimní slunce, vůni burčáku i podzimních
květin. Řemeslníci se na vás těší od 9 do 17
hodin. Součástí programu jsou i testovací jízdy
společnosti Auto - Bayer. Vstup do parku je
zdarma. Hned několik důvodů k návštěvě na-

bídne také samotný zámek. V přízemní galerii
bude nově otevřená výstava portrétů moravských osobností od fotografa Jadrana Šetlíka.
Zámeckými sály vás zase provedou herci ze souboru Per Vobis. Odpoledne si pak můžete užít
na zámeckém nádvoří, kde budou od 17 hodin
hrát soubory ze ZUŠ v Němčicích na Hané.
Od soboty do pondělí se také můžete pokochat nádhernou výstavou ovoce a zeleniny, kterou tradičně připravuje místní zahrádkářský
svaz. I letos se uskuteční ve Společenském cenvs
tru Bonaparte.

Slavkovské restaurování opět v zámeckých konírnách
Zájemci o nevšední a zajímavá řemesla
mohou opět navštívit zámecké konírny ve Slavkově u Brna, kde v měsíci září budou studenti
Vyšší odborné školy restaurátorské obnovovat
zašlou krásu sbírkových předmětů. Studenti
budou pokračovat v restaurování příborníku
z konce 19. století, u kterého není vyloučeno, že
jde o vybavení zámku z období posledních Kouniců. Tento zajímavý předmět se do muzea dostal v r. 1961 s tím, že šlo o dar, jež v minulosti
obdržela rodina dárce přímo od hrabat Kouniců.

Současně s touto zajímavou akcí bude před
kavárnou přístupná výstava týkající se restaurátorských prací a jejich dosavadních výsledků.
Mnohé restaurované předměty pak bude možné
zhlédnout v příštím roce na výstavě věnované
JUDr. Václavu Kounicovi, z jehož pozůstalosti
pocházejí.
Slavkovské restaurování potrvá od 5. do
30. září 2017. Akce je přístupná zdarma,
v souladu s otevírací dobou zámku.
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Výstava o hraní • Foto: 2x archiv ZS-A

Kdo si hraje, nezlobí
Ještě do poloviny září máte jedinečnou možnost navštívit útulnou dílnu, která vznikla
v přízemí zámku při příležitosti výstavy „Kdo
si hraje, nezlobí“, kterou tvoří stavebnice Seva,
Seko, Disco, Blok a Mosaic, s nimiž si můžete
společně s Vašimi dětmi pohrát. Inspirujte se
modelem letadla, automobilů záchranných složek, letadlové lodi nebo některým z výtvorů
předchozích návštěvníků. Dveře výstavních
místností včetně dětské dílničky jsou Vám otevřeny až do 17. září od 9 do 17 hodin. Vstupenky zakoupíte za 50 Kč pro dospělého
ZS-A
(30 Kč pro dítě) na pokladně zámku.

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

OPERÁTOR STERILIZACE
Náplň práce:
• manipulace se zbožím na paletách
• obsluha a kontrola sterilizačního zařízení
• účast na testování nové technologie
Požadujeme:
• vzdělání SOU
• technické myšlení
• schopnost prakticky řešit
vzniklé problémy
• základní, uživatelská znalost
práce na PC
• samostatnost
• odpovědnost

Nabízíme:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• místo výkonu práce Slavkov
u Brna
• čisté pracovní prostředí
• nepřetržitý provoz
• nástup možný ihned nebo dohodou
• 3 dny dovolené navíc
• dotované stravování
• firemní akce a benefity
• kooperativní prémie
• příplatky ke mzdě nad zákonnou
výši
• věrnostní odměny

VÝSTAVBA BYT
A RODINNÝCH DOM
VE SLAVKOV U BRNA

vyberte si svj

VYSNNÝ DM

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

Milan Májek a syn
• 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,
J IŽ
řezáním pilou

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
milanmajek@volny.cz
tel. 604 272 975
775 697 788

Prodejní doba:

MI
1 5 L E T S VÁ

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.

sobota

8–11 h.

www.slavkov-hutnimaterial.cz

vyberte si svj

VYSNNÝ BYT

Poradenská kancelář
DE TOXIK ACE ORGANISMU
PRODEJ

• přípravky MUDr. Jonáše
strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích
Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Kosmetika
T: +420 725 688 312 / E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

Možnost vyzkoušení

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

CITY
POINTS
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BEZPLATNÉ
PORADENSTVÍ
Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové dodavatele
zdravotnických a hygienických výrobků hledá do svého týmu vhodné
kandidáty / kandidátky na pozici

VŠEOBECNÁ ÚČETNÍ
Co Vás na pracovní pozici očekává:
• účtování daňových dokladů
• zpracování mezd
• spolupráce na měsíční účetní závěrce
• zpracování přiznání k DPH a kontrolního hlášení
• práce vhodná pro absolventy
Co Vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zajímavou a perspektivní práci
• možnost osobního rozvoje v rámci
L&R Academy
• nástup možný ihned nebo dohodou
• 3 dny dovolené navíc
• dotované stravování
• firemní akce a benefity

Co by Vám nemělo chybět:
• min. SŠ – ekonomického
směru
• znalost slovenského účetnictví
a slovenských účetních standardů
• znalost účetního programu
SAP výhodou
• znalost MS Office
• mírně pokročilá znalost NJ
nebo AJ výhodou
• samostatnost, spolehlivost a
schopnost rozlišovat priority
• schopnost týmové spolupráce
• komunikativnost, pečlivost

V OBLASTI
NEMOVITOSTÍ
najdete nás

od 1. 5. 2017 na adrese

Husova 61, Slavkov u Brna
(kanceláře RE/MAX Delta)

každou středu 15 - 17 hodin
100 dalších spokojených
MNKGPVĵMCŀFØFGP
Tomáš Frýdek

Místo výkonu práce
Slavkov u Brna

OCLKVGNMCPEGN¶ĥG
tomas.frydek@re-max.cz

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

Delta

T: 607 449 860

ZAJISTÍME VŠE
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
Dvůr Rybník 380 (směr CHEMIS), 684 01 Slavkov u Brna
e-mail: stavebninyslavkov@seznam.cz

od 2

6,-

499,Pás asfaltový
Parabit V60 S35
10 m/role

Ztracené bednění
– různé druhy

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

62,-

Příčkovka Porfix
– různé druhy

razítko • vizitky • propisovací formuláře •
letáky • katalogy
Pro zaslání nezávazné poptávky nás neváhejte
kontaktovat. Rádi se s Vámi setkáme i osobně.
BM typo, s.r.o.
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661• www.bmtypo.cz
e-mail: info@bmtypo.cz, uzenac@slanecek.cz
BM typo, s.r.o.
Brnûnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12 13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz

www.bmtypo.cz

Výroba razítek
Samonamáčecí razítka a dřevěná razítka. Razítka tradiční,
kulatá, datumovky, razítka
velkých rozměrů atd.

Příjem inzerce do Slavkovského zpravodaje
Pondělí–Pátek 7.00–16.30
Sobota
7.00–12.00

tel.: 739 614 121

od 16,-

www.stavebninyslavkov.cz

info@bmtypo.cz
544 220 661 • 605 742 853
Uzávěrka pro inzerci: pátek 22. září do 16 hod.

www.bmtypo.cz

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Nabízím k pronájmu
PROSTORY V PŘÍZEMÍ
100 m2 ve Slavkově u Brna
u parkoviště u náměstí
se dvorem 60 m2 a vjezdem.

Vhodné k provozování prodejny, skladu, služby, kanceláře…

Tel. 737 867 922

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
ORIGINÁLNÍ DÁRKY

NOVĚ OTEVŘENO!

Hradební 1441

(bývalá prodejna
zdravé výživy)

• značkové psací soupravy • dárková
balení pochutin • karibské rumy,
vína, originální čokolády a další

8/2017

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 7. července 2017 by oslavil 90. narozeniny náš drahý tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

ZDENĚK HORÁČEK
Dne 28. srpna 2017 uběhne 6 let od úmrtí naší maminky, babičky
a prababičky, paní

VĚRY HORÁČKOVÉ
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná dcera Marie a syn Zdeněk s rodinami.
Vzpomínka
Dne 7. srpna 2017 uplynul rok, kdy odešel navždy pan

JOSEF KOLEČKO
Vzpomínáme…
Milada s rodinou a kamarádi.
Vzpomínka
Dne 13. srpna 2017 by oslavil 60. narozeniny pan

LADISLAV FLORIAN

STùHUJEME A VYKLÍZÍME
PO CELÉ âR VE·KERÉ BYTOVÉ NEBYTOVÉ
PROSTORY
KrouÏek 2 • Rousínov
NONSTOP 602 737 087 - p. Krejãí
www.akr-stehovani.cz

Dne 8. září 2017 uplyne 12 let, kdy nás opustil.
S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.
Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 26. srpna 2017 uplynulo 7 let, kdy nás opustil pan

VLADISLAV STÁVEK
S láskou a úctou vzpomíná manželka a synové s rodinami
a sestra Dagmar.

Přijmeme

PANÍ NA VÝPOMOC
(1–2x týdně odpoledne)

TEXTIL ZDEŇKA

Tel. 737 867 922

Vzpomínka
Dne 27. srpna 2017 vzpomeneme 8. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr a strýc, pan

LUBOMÍR KNÉSL
S láskou vzpomínají rodiče, sestra a bratr s rodinou.
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Vzpomínka
Život zemřelých je uložen v paměti živých. M. T. CICERO
Dne 28. srpna 2017 uplyne 15 let od úmrtí pana

LUBOMÍRA STUPKY
a dne 27. září 2017 vzpomeneme jeho nedožitých 63. narozenin
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Manželka, dcera a syn s rodinami a maminka.
Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 28. srpna 2017 uplynulo 16 let, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ŠPAČEK
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Archiv Slavkovského zpravodaje najdete na

www.veslavkove.cz

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.

8/2017
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Když člověk odchází, chřadne a uvadá, chtěl by mít tolik sil, jak májová zahrada.
Chtěl by Vám povědět, jak měl všechno rád. Však svíčka dohoří, smrt nelze oklamat.

Dne 29. srpna 2017 uplyne 19 let od úmrtí pana

ZDEŇKA ČERMÁKA
ze Slavkova u Brna
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Hana, synové Zdeněk, Radek a Petr s rodinami.
Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 31. srpna 2017 by se dožil 66 let pan

JAROSLAV LILKO
S láskou a bolestí stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 31. srpna 2015 by se dožila 80 let naše milovaná manželka,
maminka, babička a prababička, paní

LUDMILA JELÍNKOVÁ
Dne 15. září všichni vzpomeneme 4. výročí jejího úmrtí
S láskou a úctou vzpomínají manžel, dcera a synové s rodinami.
Vzpomínka
Dne 7. září 2017 by oslavil 82. narozeniny pan

JAROSLAV BAREŠ

Poděkování
Není smrti tam,
kde byl život
vyplněn prací, láskou
a obětavostí…

Zarmoucená rodina ze srdce děkuje za projevy soustrasti, slova útěchy a povzbuzení,
za květinové dary, a že jste se svojí účastí
na rozloučení milované Jany Sekerkové
snažili zmírnit naši bolest v těchto těžkých
chvílích loučení, ať již přímo ve smuteční
síni, či fyzicky daleko, ale v duchu s námi.
Za veškeré pozůstalé
manžel Ladislav a synové.

Opustili nás
Hana Burianová (1945)
11. 7.
Marek Krejčí (1979)
13. 7.
PhDr. Jaromír Janoušek (1929) 18. 7.
Mgr. Jana Sekerková (1950)
24. 7.
Rudolf Bukvald (1928)
30. 7.
Václav Šedý (1936)
2. 8.
David Wallace Blackmore (1967) 2. 8.
Marie Matuchová (1954)
2. 8.
Libuše Olejníková (1937)
4. 8.
Božena Štroffová (1929)
4. 8.

Dne 1. srpna 2017 uplynulo dlouhých 8 let, co nás navždy opustil.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Zarmoucená rodina.
Vzpomínka
Čas míjí, vzpomínky zůstávají…

Dne 7. září 2017 před dvanácti lety jsme se rozloučili
s milovaným manželem, tatínkem a dědečkem, panem

OLDŘICHEM KLOBASEM
Stále s láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
Děkujeme všem, kteří tak učiní s námi.
Vzpomínka
Dne 7. září 2017 by oslavil 90 let pan

EDUARD FLORIAN
Dne 24. července 2017 uplynulo 28 let, kdy nás opustil.

INZERCE
MONTÁŽ sádrokartonů – 732 236 410.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
SHÁNÍM byt v dobrém stavu – Slavkov
u Brna, Rousínov, Újezd u Brna, Šlapanice
a okolí. Tel. 728 901 841.
PRODÁM ovocný sad se zděnou chatkou
ve Slavkově u Brna v lokalitě pod Urbánkem.
Tel. 728 713 478.
PRONAJMU byt 2+1 na Zelnici od 1. 12. 2017,
nájem vč. služeb 9000 Kč. T 602 548 619.
NABÍDNE mi někdo ke koupi domek k trvalému bydlení do 30 km od Brna. S opravami
počítám. Tel.: 721 387 897.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina.

ORIGINÁLNÍ DÁRKY
Vzpomínka
Odešels, jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.
Dne 8. září 2017 uplyne pět let, kdy nás opustil pan

JAROMÍR JELÍNEK
S láskou a vděčností vzpomíná manželka s rodinou.
Vzpomínka
Odešla… zhasly oči, které vždy jen s láskou na nás hledívaly,
zmlkla ústa, jež nikdy nedovedla ranit,
dotlouklo srdce maminky nejlaskavější.
Dne 18. září 2017 uplyne osm let, kdy nás navždy opustila paní

B O Ž E N A V R Á N OVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami.

NOVĚ OTEVŘENO!

Hradební 1441

(bývalá prodejna
zdravé výživy)

• značkové psací soupravy • dárková
balení pochutin • karibské rumy,
vína, originální čokolády a další

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

16

Přednáška J. Sladkého
Náboženská obec CČSH ve Slavkově Vás
srdečně zve na přednášku Mgr. Jiřího Sladkého, Dr. Karel Farský – život a dílo prvního
patriarchy Církve československé (husitské).
Přednáška se uskuteční v pondělí 25. září 2017
v 17 hod. v Husově sboru, ul. Jiráskova 959,
ih
Slavkov u Brna.

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle
8.30, 18.00, úterý 18.00 pro děti, čtvrtek 7.00, pátek
18.00, sobota v 7.30.
1. 9. Návštěvy nemocných.
2. 9. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou.
3. 9. Mše sv. na zahájení školního roku s požehnáním
žákům, studentům, katechetům a učitelům, farní kostel 8.30.
5. 9. První mše svatá pro děti a školáky s žehnáním školních tašek, Slavkov v 18.00.
7. 9. Mše sv. za Oblastní charitu, čtvrtek 7.00.
9. 9. Zlatá sobota v Žarošicích, 18.00 mše sv.
10. 9. Farní cyklopouť do Rousínova, 13.30 ze Slavkova.
13. 9. Mariánská fatimská pouť v Žarošicích v 18.30.
Autobus v 17.00.
14. 9. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
15. 9. Patrocinium na Lutrštéku, pátek, 17.00 zpověď,
18.00 mše sv.
17. 9. Putování sochy Panny Marie z Fatimy v Brně – katedrále. Mše sv. v 10.30 P. Milan Vavro, mše sv.
v 16.30 biskup Mons. Pavel Konzbul, průvod se sochou P. Marie Fatimské Brnem.
17. 9. Pouť k P. Marii Bolestné na Lutrštéku a hody
v Němčanech, mše svaté: v 8.00 P. Milan Vavro, v 9.00
P. František Nechvátal, v 10.30 biskup Mons. Pavel
Konzbul.
24. 9. Sbírka na diecézi do fondu PULS.
24. 9. Divadelní kavárna v 16.00 na faře.
26. 9. Rekolekční mše svatá kněží děkanství ve Slavkově
v 9.00.
28. 9. Slavnost sv. Václava, poděkování za úrodu, 8.30
farní kostel.
30. 9. Putování sochy Panny Marie z Fatimy - Žarošice
17.00.

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek, nebo se
domluvte na tel. 604 280 160.
slavkov@dieceze.cz, www.farnostslavkov.cz

Po letní přestávce pokračuje Divadelní kavárna ve své 3. sezoně. Můžete se těšit na besedu o Jaroslavu Ježkovi, která se uskuteční
v neděli 25. září od 16 hodin. Společně zavzpomínáme na tohoto hudebního skladatele
a zazpíváme si jeho písničky. K tomu můžete
ochutnat výbornou kávu nebo zákusek. Těšíme
er
se na Vaši návštěvu.

Sen noci svatojánské
Srdečně Vás zveme na v pořadí pátou reprízu komedie Sen noci svatojánské, a to v neděli 17. září od 19.30 hodin na Dvůr Panského
domu ve Slavkově. Pokud si chcete komedii
užít pod širým nebem v podzimní verzi, máte
jedinečnou možnost. Těšíme se na Vás!
Divadelní spolek Slavkov u Brna
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Odešel od všech, jež miloval, pro které žil a pracoval. Prázdný je domov,
smutno je v něm. Chybíš nám, tatínku, chybíš nám všem. Osud nám nevrátí to,
co nám vzal, zanechal vzpomínky a v srdci žal.

Dne 17. října 2017 by oslavil své 63. narozeniny náš milovaný tatínek,
strýc a dědeček, pan

A N TO N Í N P O L ÁČ E K

ze Slavkova u Brna
Dne 3. srpna 2017 uplynulo 12 let od jeho úmrtí.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají děti Michal s rodinou, dcery Lucie s Valerií a Jarmila.

Blahopřání
Dne 8. srpna 2017 oslavil 85. narozeniny
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

BEDŘICH KNÉSL
Mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví přejí
manželka Mirka, dcera Miruška a syn Jirka s rodinou.

Blahopřání

Dne 30. srpna 2017 oslaví své 70. narozeniny pan

MILAN ZYKA
Do dalších let hodně zdraví
a šťastných kilometrů na kole přejí Ilona,
Denisa a Nikola s rodinami a teta Věra.
Blahopřání
V září 2017 oslaví krásné 80. narozeniny paní

MARIE MIŠKOLCZYOVÁ
předsedkyně a zakladatelka
Svazu diabetiků ve Slavkově u Brna
Za všechny jí přejeme do dalších let
hodně štěstí, zdraví a životního optimismu.
Členové výboru Svazu diabetiků Slavkov u Brna.

Divadelní spolek zve do divadla
Tak nám končí prázdniny. Děti půjdou
znovu do školy a rodiče si přestanou lámat
hlavu, čím své ratolesti zabavit. Pro Divadelní
spolek Slavkov u Brna začíná další – doufejme, že úspěšná – divadelní sezona.
A herci přes prázdniny neodpočívali… Věnovali se nácviku obnovené frašky Dámský
krejčí, kterou chceme uvést ve Slavkově v sobotu 21. října a neděli 22. října. Původní režijní
zpracování Marka Kuchty mírně upraví Stanislav Olbricht. V představení se předvedou:
Pavel Šujan, Radim Kachlíř, Marta Tesáková,
Petra Vyšehradská, Věra Stojarová, Marta Šujanová, Veronika Kozderová, Ivan Marek,

Adam Šimoník, Lukáš Knotek a Milan Hrazdílek.
V září budeme konkurovat profesionálním
souborům. Po velkém úspěchu znovu předvedeme divadlo v přírodě. V neděli 17. září 2017
se rozsvítí divadelní reflektory na Panském
domě ve Slavkově. Zopakujeme inscenaci Shakespearova „Snu noci svatojánské“. Přírodní
amfiteátr ještě umocní zážitkovost této hry. Přijďte se zasnít a trochu pobavit.
A další naše plány?
V prosinci bychom chtěli připravit něco pro
nejmenší. Pohádka Potopený zvon by mohla
so
být „to pravé“.

Kostýmované prohlídky zámku
Pro všechny milovníky umění,
historie a detektivek připravujeme na sobotu 23. září 2017
kostýmované prohlídky zámku
s detektivní zápletkou. Návštěvníci se budou moci obdivovat
nejen krásnému prostředí, bohatým kostýmům, ale sami se do
příběhu zapojí a s jejich pomocí

bude záhada určitě vyřešena. Prohlídky budou probíhat v časech
10.30, 11.30, 12.30, 14.30
a 15.30. Rezervace na pokladně
zámku na telefonním čísle +420
544 227 548 nebo na mailové
adrese rezervace@zamek-slavkov.cz. Těšíme se na vás!
Skupina Per Vobis
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Sestřička s pacientkou na dialyzačním sále • Foto: archiv B. Braun
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Mezigenerační kontakt v Domově s úsměvem • Foto: archiv B. Braun

Domov s úsměvem B. Braun Omnia rozšiřuje kapacitu
Rok po zahájení provozu budovy B. Braun
Omnia ve Slavkově u Brna má Domov s úsměvem, určený především pro dialyzované seniory, naplněnou kapacitu. „Nyní zde máme
trvale ubytováno 32 seniorů, kteří jsou tu také
dialyzováni. Kapacita se zaplnila velmi
rychle, proto ji nyní rozšiřujeme o další čtyři
místa. Jsme rádi, že se potvrdil náš předpoklad, že tato služba v Česku chyběla, ale ještě
raději jsme za to, že se u nás lidé cítí dobře,“
říká MUDr. Martin Kuncek, ředitel sítě dialyzačních středisek B. Braun Avitum CZ/SK.

Evropský unikát
Přestavba budovy bývalého Lázeňského
domu trvala 16 měsíců a přišla na 100 milionů
korun. Kombinace seniorského bydlení Do-

mova s úsměvem se supermoderní dialýzou zahájila po rekonstrukci provoz v srpnu 2016. Podobné kombinované zdravotnické zařízení je
v Česku unikátem a v Evropě na stejném principu zatím funguje pouze jediné v Rakousku.
„Mimořádnost této koncepce nám potvrdilo
i prvenství v soutěži Innovation Award 2016,
kde byl Domov s úsměvem mezi 60 dalšími projekty z celého světa vyhodnocen jako nejúspěšnější a pro své obyvatele nejpřínosnější,“
popisuje úspěch v celosvětové soutěži vyhlášené
koncernem B. Braun MUDr. Martin Kuncek.
Během roku provedli zdravotníci v B. Braun
Omnia na dialyzačním středisku 7 tisíc ošetření a rehabilitačním a fyzioterapeutickým
traktem otevřeným pro širokou veřejnost prošlo přes 30 tisíc lidí.

Hezký den všem,
cílem pro školní rok 2016/2017 se pro Jazykové centrum Bučovice a Slavkov u Brna
stalo zapojení rodilých mluvčích do výuky,
a tím také kladení důrazu na komunikativní část
výuky cizího jazyka. Již na začátku tohoto
školního roku jsme proto nechali zařadit JCB
do databáze mezinárodních univerzit, jež přidělují profesionální učitele anglického jazyka
přímo do jazykových institucí a škol. Přáli jsme
si co nejdříve pozvat rodilého mluvčího nejžádanějšího světového jazyka – angličtiny – a zapojit jej do výuky především dětí, ale také
všech ostatních studentů, kteří mají o lekce
s rodilým mluvčím zájem.
Od září 2017 u nás bude mimo další lektory
vyučovat lektorka Rosa Lomazzo, která hovoří
plynule nejen třemi jazyky – anglicky, italsky

a španělsky. Má velkou slabost pro Česko
a mluví výborně i česky.
Zastupovat tak bude naši velmi oblíbenou lektorku Janu Stanovou, která nyní odchází na mateřskou dovolenou. Věříme, že budou děti
z výuky stejně nadšené i s lektorkou Rosou.
Začátkem tohoto školního roku jsme s nadšením reagovali na poptávku maminek a vytvořili
nový program na výuku angličtiny pro nejmenší –
tedy ještě pro menší děti než navštěvují mateřskou
školku – a tento kurz se jmenuje angličtina pro
děti od 3 let. Nyní přes prázdniny probíhá zápis
do jazykových kurzů dětí od 3 let, předškoláků,
školáků až po dospělé a jejich večerních kurzů.
Navštivte webové stránky www.jazyky-bucovice.cz, přihlášky jsou otevřené.
vaše Jazykové centrum
Mějte se krásně

Řada pacientů se tu postaví znovu na nohy
Dialyzační středisko ve Slavkově u Brna
existuje již od roku 1994 a v současné budově
je od roku 1998. „Při současné pokročilé
a dostupné zdravotní péči se dialýzy dožívá
stále více pacientů, kteří by dříve zemřeli
v mladším věku. Pak takovému seniorovi
může být i 80 až 90 let a řeší řadu komplikací.
Mnoho lidí je například kvůli přidruženému
diabetu po amputaci končetiny a dojíždět za
této situace třikrát týdně do dialyzačního
střediska pro ně bývalo velké trápení. Nezbývala jim mnohdy energie na žádné koníčky
a prostor na přátele a rodinu. Byli utrmácení
a izolovaní a v daleko větší míře závislí na pomoci svého okolí. Jsme pro ně dobrou alternativou,“ myslí si vedoucí lékař MUDr. Aleš
Hrubý. Nezřídka tu jsou zdravotníci svědky
toho, že se původně jen ležící člověk posadí
a poté i rozchodí. Každý klient má individuální plán, který se týká zdravotní péče. Klienti
si chodí zacvičit, slaví narozeniny, pečou cukroví a perníky nebo posedí u ohně. V areálu
se zpravidla každý týden konají divadelní
představení, dětské akce nebo koncerty.

Mezigeneračním setkání je věnována
mimořádná pozornost
V Domově s úsměvem se třeba vyhlašují
výsledky výtvarné soutěže mateřské a základní školy, na zahradě se sází společně
stromy a již nyní tu existují záhony, o které
spolu pečují děti i senioři. Na dalších místech
jsou motýlí a hmyzí domečky. Po zvelebení
venkovního prostoru může přijít na řadu plánovaná kavárna nebo nutriční poradna pro širokou veřejnost.

Domácí dialýza i nutriční poradenství

Vyhodnocení cykloakce Za poznáním regionu
Ve čtvrtek na svátek sv.
Václava 28. září 2017 se
obyvatelé regionu budou
moci zúčastnit závěrečného vyhodnocení cykloturistické akce s názvem Za poznáním regionu a užít si bohatý doprovodný program,
který bude pro účastníky přichystán od 14
hodin v areálu Dolní hospody ve Vážanech
nad Litavou. Kromě hudebního doprovodu
country kapely Savana se návštěvníci mohou
těšit na vystoupení siláka, ukázky halové krasojízdy, pétanque, jízdu pana Zimovčáka na
historickém vysokém kole a na další atrakce.
Všichni účastníci cykloakce obdrží jak diplom, tak drobné ceny, a zároveň budou moci

získat další hodnotné ceny v tombole, která
zakončí odpolední program.
Každý rok pořádá mikroregion Ždánický les
a Politaví sportovní akci, jejímž cílem je navštívit všech 27 obcí regionu a získat obecní razítka do vlastní cykloprůkazky. Spolu s razítky
mohli obyvatelé regionu zároveň „sbírat“
i správné odpovědi na soutěžní otázky, které se
pojily k jednotlivým obcím, zejména k jejich
historii, kultuře, či významné osobnosti. Loňské cykloakce, jejíž vyhodnocení proběhlo
v Kobeřicích u Brna, se zúčastnilo celkem 164
sportovců a soutěžní kartu vyplnilo 105 z nich.
Věříme, že letos přesáhne počet účastníků mijt
nimálně číslo 200.

Starostlivé péče se nedostává jen ubytovaným klientům, ale zažívají ji i ostatní pacienti
dialyzačního střediska. Jsou mezi nimi například i Zuzana Oujezdská a Luděk Zelený, kteří
se při Světovém dni ledvin zavázali s pomocí
místního nutričního poradce zhubnout, aby
mohli být zařazeni na listinu čekatelů na transplantaci. Mezi nefrologickými pacienty je jich
také 18 s peritoneální břišní dialýzou. Ti se,
pokud vše dobře jde, dialyzují doma a zázemí
mají na zdejším středisku. „Naučíme je i jejich
rodinné příslušníky proceduru bezchybně provádět a řešíme s nimi případné komplikace. Je
tu třeba velmi důležité předejít infekcím trvale
zavedeného katetru. Běžně věnujeme pacientovi při takové přípravě 50-60 hodin,“ uzavírá
tz
MUDr. Aleš Hrubý.
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Česko-polský skautský tábor – Brtnice 2017

Od neděle 16. až do neděle 30. července se
konal tradiční skautský čtrnáctidenní tábor
slavkovského Junáka. Letos jsme stany postavili netradičně na novém místě, na louce
v okolí Brtnice, města ležícího nedaleko Jihlavy. Tábořilo zde 47 dětí různých věkových

kategorií a necelá desítka vedoucích ze všech
oddílů našeho střediska.
Jako každý rok i tenhle tábor probíhal
v duchu jedné velké celotáborové hry, letos to
byli „Vikingové“ a jejich mytologie. Účastníci
tábora se na celých čtrnáct dní proměnili na
drsné a odvážné seveřany, kteří se různými hrdinskými činy snažili získat přízeň bohů a zároveň se připravovali na nevyhnutelný ragnarök
(konec světa a zánik bohů podle severské mytologie).
Běh tábora také provázely táboráky, výlety,
stezka odvahy a další tradiční táborové aktivity.
Na rozdíl od minulých let jsme tábor po skončení nezbourali, protože si ho na další turnus zapůjčili naši skautští přátelé – harceři z polského
Sławkówa. Oni, stejně jako my, si užili krásné
prostředí nového tábořiště v údolí říčky Brtnice.

Skautský tábor • Foto: 2x archiv Junák Slavkov

Nový skautský rok 2017/2018 za dveřmi
Nový skautský rok zahájí v září všechny oddíly našeho střediska. První schůzky oddílů
proběhnou na klubovně s výjimkou starších
„Švestek“, které se poprvé potkají v polovině
měsíce při výpravě na Říčky. Více informací
o činnosti skautů: www.junakslavkov.cz.

Jediný slavkovský olympionik slaví sedmdesátku
PhDr. Milan Zyka
se narodil 30. 8. 1947
jako syn JUDr. Aloise Zyky, který věnoval celý svůj život
sportu a budování
stadionu ve Slavkově. Ve sportovním
duchu vychovával
i svého syna Milana.
Milan již jako žák
vyzkoušel různé druhy sportů: tenis, kopanou
a řadu dalších, ale vzhledem k tomu, že byl
otec trenérem volejbalu, nakonec se začal plně
věnovat tomuto sportu. Samozřejmě jako
každý kluk jezdil na kole, a to jej nakonec tak
zaujalo, že se v roce 1965 přihlásil do cyklistického oddílu Lokomotiva Horní Heršpice,
kde začala jeho závodnická kariéra.
Vyzkoušel řadu silničních závodů, kritérií,
ale nakonec se jeho doménou stala dráhová
cyklistika. V ní dosáhl jako člen Dukly Pardubice řady významných výsledků – 4x mistrem
republiky ve stíhacím závodě družstev na
4 km, tak i později jako závodník Favoritu
Brno. Vyvrcholení jeho závodní činnosti byla
reprezentace na Letních olympijských hrách
v Mnichově v roce 1972 a na Mistrovství světa
v cyklistice v italském Varesse.
Od roku 1973 sice zůstává na cyklistické

dráze, ale zaměření se trochu mění, začíná závodit za motorovými vodiči. I zde se mu podařilo získat velmi dobré výsledky, které
zakončil v roce 1976 mistrovským titulem
s dosud nejvyšším průměrem celé cyklistické
historie v této disciplíně – 72,674 km/hod.
V tomto roce ukončil svoji reprezentaci a závodní činnost.
Nastoupil do civilního zaměstnání, kterému
se plně věnuje. Vyjížďky na kole mu postupně
začínají chybět, a tak se v roce 1995 začíná
zúčastňovat různých závodů veteránů jak na

dráze, tak i na silnici. Opět se dostává do vynikající formy a dosahuje skvělých výsledků.
Do dnešních dnů se aktivně věnuje kolu
nejen rekračně, ale i závodně. V listopadu 2016
byl zvolen prezidentem Moravského poháru.
V sérii těchto závodů, které patří do tohoto poháru, získává v své kategorii přední umístění.
red.

PhDr. Milan Zyka
*30. srpna 1947
Významné sportovní výsledky
• Mistr republiky ve stíhacím závodě družstev v letech 1968, 1969, 1970 a 1973
• Mistr republiky v závodě za motorovými vodiči
v roce 1976 (Milan Zyka je držitelem dosud nepřekonaného rychlostního rekordu v této disciplině – 72,674 km/h)
• Stříbrná medaile z mistrovství republiky ve stíhacím závodě družstev v roce 1971
• Stříbrná medaile z mistrovství republiky v závodě
za motorovými vodiči v roce 1975
• 5. místo na mistrovství světa ve Varese ve stíhacím
závodě družstev
• Účast na OH v Mnichově ve stíhacím závodě družstev v roce 1972.

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím všechny příznivce řídítek a jedné
stopy. Z výprav do Říma, na Mriazell, z Národního parku Šumava i z Beskyd jsme se vrátili
bezpečně a v pořádku, naplněni jezdeckými zážitky i poznáním. Máme hodně odjeto. Řekli
byste, mají toho dost, vidíte a nemáme! Léto
zdaleka nekončí, chceme ho využít do posledního slunečního paprsku. Na čtyři dny vyjedeme do Slovenského ráje. Cílem je obrousit
stupačky o Slovenské silnice horských sedel.
Přitom se za každým svodidlem potěšit výhledem na přírodní scenérie. Navštívíme pamětní
místa slovenského odboje a budeme hledat
stopy svérázného folklóru v zapomenutých
údolích. Odjíždíme na konci srpna (31/8). Do
konce léta ještě stihneme cestu do Českého

ráje. Výpravou uctíme památku emancipované
dívky, motorkářky Lídy Horské. Svůj krátký
a intenzívní život prožila za první republiky.
Její příběh si přečtěte v knize Jana Králíka s názvem „ Lída Horská: Deník Motocyklistky
1926“. Mezi řádky se dozvíte mnohé o motorkářské duši. Ve dvou dnech (16-17/9) projedeme velký kus Vrchoviny, Kokořínsko,
Máchův kraj a Český ráj. Seznámíme se s několika technickými památkami a vesnickými
rezervacemi lidové architektury. V druhé polovině září už musíme myslet na pokračování
sportovní sezony. Přípravu 14. ročníku závodů
v motokrosu týmů a jednotlivců nechceme ošidit, vždyť závod se jede v sobotu 7. října a organizace vyžaduje hodně úsilí. Podrobnosti

najdete na stránkách: mkausterlitz.cz, fechtl.cz,
nebo slavkov.cz .
Přátelé, v září projedeme rájem hned dvakrát. Kdo se nepřidá, ten to nezažije!
Vlastik Jelínek
Za Motoklub Austerlitz

Jezdíme srdcem

8/2017

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – září
Pranostika: Podzim na strakaté kobyle jezdí.
S koncem měsíce září začíná kalendářní
podzim. Stromy a rostliny omezují příjem
vody, které bylo letos velmi málo a připravují
se na zimu. Sluneční paprsky v ovoci zvyšují
obsah cukrů a vybarvují je. Příroda se připravuje na předání své úrody pěstitelům. V naší
oblasti jsme z velké části o tento stav ochuzeni,
protože jarní mrazíky nás o všechno připravily

DIA okénko

Objednávky ovocných stromků a keřů
pro podzimní výsadbu
Podzim je hlavním obdobím pro výsadbu
ovocných stromků a keřů. Naše organizace
bude také letos zajišťovat pro zájemce výsadbový materiál z uznaných ovocných školek.
Pokud budete mít zájem abychom je pro vás
přivezli, vhoďte svoji objednávku do schránky
v domě zahrádkářů v ulici ČSA 252 do neděle
15. října 2017. Na objednávce uveďte požadovanou odrůdu, druh, výšku stromku a dále
adresu, popř. tf. číslo pro oznámení prodeje.

Prodej jablek a moštů
Nedostatek jablek budeme řešit tím, že jsme
opět zajistili naše česká jablíčka od dodavatele
ze Střílek. Prodej jablek a moštů bude zahájen
na naší výstavě v sobotu 23. září a potom od
čtvrtka 5. října od 14 hod do 17 hodin. Dále
sledujte provozní dobu v domě zahrádkářů a na
našich webových stránkách.
I přes tento nepříznivý stav jsme se rozhodli
pokračovat v tradici a uspořádat již XII. oblastní výstavu ovoce a zeleniny v termínu
23.–25. září. Zajišťování výstavních vzorků
bude sice obtížné, ale přesto věříme, že mnozí
z vás jste vypěstovali pěknou zeleninu, krásné
květiny a nebo bylo před jarními mrazíky uchráněno ovoce. To vše by bylo vhodné vystavit na
výstavě a informovat ostatní jakým způsobem
jste bojovali s přírodou proti nepřízni počasí.

Provoz moštárny
Již dnes se hlásí někteří zájemci o moštování
ovoce a vaření povidel. Proto od pondělí 28.
srpna 2017 bude zahájen pravidelný provoz.
Provozní doba: pondělí 15–17 hod., středa
po tel. domluvě, sobota 8 –12 a 14 – 17 hod.
Informace na www. zahradkari.cz/zo/slavkovubrna a na mobilech 723 751 154 Soukop
Václav a 725 503 674 Kuběna Vítězslav.

Pozvánka na zájezd do Olomouce
V sobotu 7. října 2017 uspořádáme zájezd
na výstavu HORTIKOMPLEX do Olomouce. Součástí této výstavy je mezinárodní
přehlídka ovoce EUROPOM 2017, která se
zaměřuje na starší odrůdy ovoce z Evropy.
Cestou se zastavíme v Čechách pod Kosířem,
kde si prohlédneme místní zámek. Poplatek na
slevněné vstupné a dopravu budete mít možnost zaplatit u pana Romana Suchomela Husova ul. 54 Slavkov u Brna mob. 724 157 567.
Pro další informace sledujte naše webové
stránky www.zahradkari.cz/zo/slavkovubrna.
Vaše připomínky, názory a přihlášky ovoce
na výstavu nám pošlete na e-mail adresu: zahradkari.slavkovubrna@seznam.cz. Těšíme se
na setkání na výstavě ovoce a zájezdě.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Nový stolní kalendář
Po roční přestávce připravuje vydavatelství BM
typo, s.r.o. k tisku již v pořadí třetí týdenní stolní
kalendář s tematikou historického Slavkova.
Ve dvou předchozích kalendářích jsme představili naše město na těch nejstarších fotografiích, kdy jen velmi málo míst zůstalo stejných až
dodnes. Tentokrát jsme zvolili období budování
socialismu, totiž léta padesátá a šedesátá. Toto
téma bude mnoha občanům bližší, protože uvidí
a připomenou si místa, kde žili a kde si jako děti
hráli. Byli jsme postaveni před nelehký úkol –
vybrat ze stovek fotek ty nejzajímavější. Zároveň jsme se snažili o to, aby na 52 fotografiích
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nebylo jen centrum města, ale abychom přinesli
pohledy do všech koutů Slavkova. A oproti
předchozím kalendářům je zde ještě jedna
změna: na většině fotografiích nejsou jen domy
a ulice, ale především lidé, kteří v té době žili.
A budeme rádi, pokud se někteří i poznají.
Děkujeme všem občanům, kteří nám poskytli svoje fotky. Snažíme se postupně zajímavé fotky zveřejňovat, ať již v kalendářích,
nebo v připravovaných knihách.
Kalendáře se objeví v prodeji koncem září
a k dostání budou v trafikách pana Waltera
B. Maleček
a pana Kachlíka na náměstí.

Je konec prázdnin a dovolených ve vybraných přímořských destinacích. Ale právě období nastávajícího „babího léta“ je vhodné pro
seniory, aby se vydali na jih k moři a užili si
sluníčka na klidných plážích. My jsme si za
horkých letních dní užily cvičení s plaváním
na dobře udržovaném letním koupališti. Ještě
si dvakrát zajedeme do Thermalparku v Dunajské Stredě, a to 26. září a 25. října. Využijeme
vnitřní a venkovní bazény s termální léčivou
vodou a další nabízené služby masáže, inhalace, vířivky, sauny a pedikúru. Na říjnový zájezd se ještě můžete přihlásit v naší kanceláři
na poliklinice do konce září.
Všechny aktivní seniory zveme na relaxační
cvičení Pilates. Začínáme 18. září a pak každé
pondělí od 16.30 hodin v tělocvičně ZŠ Tyršova. Cvičení povede Mgr. Libuše Vlachová
s cílem procvičit všechny tělesné partie, pocítit
radost z pohybu a zažít dobrou náladu v kolektivu. VZP přispívá z fondu prevence na pravidelné cvičení svých pojištěnců částkou až
500 Kč.
Už teď připravujeme na 14. listopadu Den
pro zdraví ve SC Bonaparte. Kvůli povinnému
zavedení pokladen EET bude méně vystavovatelů, proto se zaměříme na prevenci a dodržování léčebného režimu diabetu. Všem
účastníkům zdarma změříme nejmodernějšími
glukometry krevní cukr, krevní tlak, obsah
tuku a vyšetření zraku.
Ani o prázdninách jste si neoddechli od sledování glykémie, vyvažování množství jídla,
dávek inzulinu a přiměřeného pohybu. Všichni
lidé mají v krvi cukr a další živiny, které cévy
přepravují do buněk, aby je vyživovali, musí
jich však být přiměřeně. Regulátorem cukru
v krvi je hormon inzulin, který se vytváří ve
slinivce. Pokud však hodnota krevního cukru
na lačno přesáhne 6 mmol/l a dvě hodiny po
jídle 11 mmol/l, jedná se o podezření na cukrovku a musí se začít s léčbou. Ta vyžaduje,
aby pacienti změnili životní styl, začali se pravidelně a zdravě stravovat a pohybovat, protože při tom klesá hladina krevního cukru.
Diabetická dieta spočívá v regulaci sacharidů
a tuků s přídavkem zeleniny, je tedy zdravá, ale
musí být i chutná a jednoduchá na přípravu. Ne
všechny dia výrobky toto splňují, proto by si
měli diabetici osvojit počítání výměnných jednotek ve všech potravinách.
Rychle připravená a chutná je hlíva ústřičná,
která obsahuje tělu prospěšné látky proteiny,
glukany a vitamíny, které působí na posílení
naší imunity. Na hlívu s těstovinami potřebujete trs hlívy, cibuli, mrkev, pórek, olej, houbové koření, nebo pepř, kmín, sůl a vařené
těstoviny. Na oleji orestujeme pokrájenou cibuli s hlívou, přidáme nastrouhanou mrkev
a koření, sůl a dusíme do měkka. Smícháme
s uvařenými těstovinami, případně ještě dochutíme strouhaným sýrem. Další rychlou variantou je zapečená hlíva. Celé klobouky hlívy
uložit na plech s pečícím papírem, posypat pepřem, kmínem a solí, pokapat olejem, posypat
plátky cibule a česneku a zapéct. K tomu
brambory a zeleninový salát.
Marie Miškolczyová

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.veslavkove.cz
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12. KVĚTEN 1237 – VÝZNAMNÝ DEN PRO SLAVKOV, ŘÁD NĚMECKÝCH RY TÍŘŮ I MEČOVÝCH BRATŘÍ

780 let města Slavkova
Od nepaměti patřil slavkovský katastr díky své
výhodné poloze mezi sídelní území. Datum první
zmínky o našem městě, sídlu původně zvanému
Novosedlice, ke dni 12. května 1237 není nahodilé. Souvisí s mocenským rozložením sil v čase
velkých Přemyslovských králů, kdy nastává rozvoj prvních měst. Středoevropský prostor byl
v těchto bouřlivých časech propojen významnými německými, uherskými i polskými rody
manželek Přemyslovců.
Pobaltí obývali koncem 12. století velmi bojovné tzv. ,,Litevské“ pohanské kmeny, mezi
které patřili Prusové, Litevci, Lotyši, Estonci
a další. V roce 1218 již útočí Prusové na hranice
Polska a drtí Mazovsko, které se částečně kryje
s dnešním Mazovským vojvodstvím Polské republiky. V roce 1226 požádal mazovský kníže
o pomoc v boji proti Prusům německé rytíře.
Těmto bylo Zlatou bulou Riminskou zaručeno, že
veškerá dobitá území v Prusích se stávají do budoucna jejich řádovým státem. Řada bratrů proto
opouští Svatou zemi a již v roce 1230 se přemísťují k prvním opěrným bodům v Prusku, k sídlům
Chelmnu a Toruni. V roce 1233 je již vypracován
a připraven bojový plán jak kolonizovat pohanské
Prusy s pomocí vojska posíleného i dobrovolníky
z německých zemí.
Prvním řádem bojujícím na východním pobřeží Baltického moře, na území Lotyšska a Estonska, byl řád mečových bratří (Fratres militiae
Christi), zkráceně nazývaný jako rytíři meče.
Vznikl k roku 1202, kdy probíhalo křížové tažení
podpořené Švédy, Dány a Brémany. V pravidlech
se držel templářské řehole podobně jako Němečtí
rytíři. Dobytá území dnešního Lotyšska byla roku
1207 začleněna mezi území Svaté říše římské.
Válka pokračovala dobytím severního Estonska
roku 1227 a získaná území byla nazvána jako Livonsko s městem Riga.
Na den sv. Mauritia 22. září 1236 došlo k osudové bitvě v jižní Litvě, kterou mečoví rytíři prohráli. Tím byla ohrožena ochrana nově vzniklých
křesťanských osad v Livonsku. Případná ztráta
Livonska by otevřela cestu k průniku vetřelců
z východu. Jednání o sloučení nyní již zbytku
mečových bratří s řádem německých rytířů bylo
tímto urychleno. V uvedeném záměru vyvinul zesílený tlak na Svatý stolec mimořádně organizačně schopný diplomat, čtvrtý mistr a pozdější
první velmistr řádu německých rytířů Hermann
von Salza. Velmistři rytířských řádů dle středověkých zvyklostí byli rovni panovníkům.
Na svátek sv. Pankráce 12. května 1237 nařídil
papež Řehoř IX. zbytku mečových bratří sloučení
s řádem německých rytířů v nový řád livonských
rytířů s působností na území dnešního Lotyšska
a Estonska. Štědrým způsobem podpořil mocenské ujednání i král český Václav I. zvaný Jednooký. Potvrdil téhož dne velmistru řádu
německých rytířů Hermannu von Salzovi držbu
již nabytého majetku v Království českém a Markrabství moravském, včetně poprvé uvedeného
sídla v listině zvaného Nouozedeliz – Novosedlice, pozdějšího města Slavkova se čtyřmi neurčenými vesnicemi. Tímto skutkem král český
deklaruje, že se po změně mocenských sil nemění
nic z uvedeného listinného výčtu majetku, který
byl rytířskému řádu v minulosti stvrzen ať již
markrabětem moravským Přemyslem či samotným českým králem a jeho manželkou Kunhutou
Štaufskou anebo jejich předky.
Moravský markrabě Přemysl se opakovaně

vzbouřil v r. 1233 i 1237 proti svému bratru, králi
Václavu I. Jednookém. V roce 1237 v době první
zmínky o Slavkově vykonával správu Markrabství
moravského již sám král, který přitáhl na Moravu
s vojskem, neboť jeho mladší bratr markrabě uprchl
do Uher na královský dvůr rodiny své matky.
V tom čase se stala velkou pohromou rozpínající se invazní armáda velkého vládce všech Mongolů zvaného Velký chán – Čingischán. Po útoku
na Čínu rozdrtily ,,tatarské hordy“ v roce 1223
spojené vojsko Kumánů a ruských knížat, což
později vedlo v roce 1237 k dobytí celé Kyjevské
Rusi. Je uváděno, že při dobývání využili Mongolové zamrzlých řek jako cest a bylo to vůbec
jediné úspěšné zimní tažení do Ruska v dějinách.
Vítězná jízdní vojska kočovných mongolských
kmenů ,,Tatarů“ dále dobyla Krym a později
se probyla do bohaté východní Evropy, tzn.
na Ukrajinu, do Polska, Uher i na Moravu.
Zanedlouho po založení Slavkova
v r. 1241 se strhla pro křesťanstvo tragická
bitva na Lehnickém poli ve Slezsku. Velkopolský kníže a švagr českého krále Václava I.
Jednookého nečekal na příchod posil českého
krále a zahájil předčasně útok na tatarské hordy,
které pronikly Ruskem do Evropy. Spojené
ozbrojené sbory tvořené rytíři velkopolskými,
malopolskými, německými, templářskými i johanitskými, podporované oddíly slezsko-německých havířů s oddíly ze Slezska i Moravy padly
na bojišti. Armáda s rytířstvem českého krále
Václava I. přehradila Tatarům postup dále na
západ v Kladsku. Tatarský útočný ničivý proud
se však stočil přes Moravu do Uher, kde se spojil
s druhým útočným proudem mířícím do Evropy.
Poničen byl v našem kraji i rajhradský klášter
a mnoho dalších míst. Tato událost je podnes připomínána v poutní tradici svatohostýnské.
Každý katolický řád je universální, a proto i do
řádu německých rytířů vstupuje panstvo německé, ale i české národnosti. Řád německých
rytířů je v dobovém překladu nazýván řád špitálních bratří od Německého domu svaté Marie
v Jerusalemě. Ve Svaté zemi se přeměnil v r. 1198
původně špitální řád i v rytířský. Šlechtici přejali
v řádu spolu s kněžími rytířská pravidla od templářské řehole, zatímco bratrům určeným k ošetřování nemocných i sloužícím zůstala pravidla
johanitů – řádu špitálního a rytířského. Hlavním
posláním německých rytířů bylo osídlit a kultivovat neobydlené oblasti.
Majetek duchovních řádů v čase darů z řad
šlechty i štědrých darů od členů panovnického
rodu nebyl plně ustálen. Dochází ke sporu o výnosy i o vymezení držby nově získaných enkláv.
Správa německých rytířů se dostává do sporu
s ženskou řeholí cisterciáckého řádu z konventu
Porta Coeli – Brána nebes v Tišnově po smrti tam
pohřbené zakladatelky, královny vdovy Konstancie Uherské r. 1240 – matky krále Václava I. i sv.
Anežky České. Spor mezi německými rytíři a cisterciáckým řádem v Tišnově byl vyřešen ve prospěch rytířů papežskou kurií r. 1248 ve dvojí
listině. V první směřované pro řádové sestry
v Tišnově jsou slavkovští rytíři honosně titulováni: Magistrum et fratres Sancte Marie Theutonicorum de Nowhelih, ve volném překladu
,,Mistr a bratři svaté Marie Německé ve Slavkově“. Titulování mistr – ,,provinciál“ špitálního
řádu pro celou oblast tzv. bailivu svědčí o velmi
významném postavení zdejší slavkovské komendy. V druhé listině určené pro slavkovské ry-

tíře jsou titulováni ,,Preceptor et fratres … de Moravia“ překlad volně ,,Provinční představený
a bratři … na Moravě “. Nebylo užito místně příslušné titulování zdejšího komtura – představeného konventu pouhým oslovením Commendator
domus Thetonicorum in Nuzedlic. Již v roce
1243 je znám první slavkovský komtur Oldřich.
Českomoravská bailiva (ve smyslu řádové provincie v Království českém), ve které byl začleněn i Slavkov, měla status přímo komorní državy
velmistra s výnosy pro jeho výdaje. Komendy
i veškeré majetky bailiv řízených mistry německých rytířů jsou svým způsobem hospodářskými
základnami sloužící pro potřeby řádu.
Slavkovský mohutný areál komendy s tzv. rajským dvorem kláštera a hospodářským zázemím
byl v půdorysu dokončen po osmi desetiletích k letům 1323 výstavbou bazilikálního
gotického chrámu svatého Jakuba a Panny
Marie, patrona městských kolonistů a patronky řádu. Chrám byl vystavěn mezi dnešním jižním křídlem zámku a památníkem
padlých rudoarmějců. Nacházel se na bývalém hřbitově obehnaném vnitřní hradbou k městu
na způsob mohutné citadely, městského hradu.
Dnešní pěšina v zámeckém parku vedoucí od
jižní přístupové mřížové brány podél valu jižního
křídla zámku ve své ose přímo protíná pod násypem skrytý, bývalý sakrální prostor gotického
chrámu. Ten byl již při obnově po husitských válkách zasvěcen jen sv. Jakubu Většímu. Zbořen byl
i se zvonicí – městskou věží při barokní úpravě
zámecké zahrady po pol. 18. stol.
Dle svých pravidel zakládají rytíři vždy faru se
školou a špitál. Vzhledem k hygienickým pravidlům umísťují ve Slavkově špitál před hradební
bránu k Brnu s propojeným vnitřním vchodem
pro potřebu nemocných do špitálního kostela sv.
Jana Křtitele. Zasvěcení gotického kostelíku odpovídalo přijaté řádové johanitské řeholi od špitálních bratří sv. Jana Křtitele – johanitů
pozdějších maltézských rytířů. Komenda měla
plný počet rytířů a byla na Moravě největší. Souběžně vzniká v křížovnickém městě i židovská
obec. Slavkovský řádový majetek rytíři nuceně
opouští v roce 1411 po prohrané bitvě u Tannenbergu. Oslabeným rytířům král Václav IV. vrácenou půjčku na válku neuznal a jejich majetek ve
formě zástavy konfiskuje propadem do královské
komory. Ve Slavkově stvrzuje propad majetku
řádu udělením městského znaku svým znakovým
privilegiem v r. 1416. Avšak farní správa je ponechána řádu do r. 1459.
Nový král Zikmund zabavený majetek rytířům
také nevrátil. Po žních v r. 1423 byl Slavkov hájený hejtmanem královské posádky obklíčen
a dobyt vojskem husitského hejtmana Haška
Ostrovského z Valdštejna. Komenda byla vypálena a pobořena i s velkým chrámem a špitálním
kostelem sv. Jana Křtitele, obránci i s osazenstvem byli pobiti a písemné archiválie zničeny.
Z okruhu badatelů z 19. stol. pochází dosud nevyjasněné zprávy o vlastnictví Slavkova templářskými rytíři před německými. V jihozápadním
rohu čestného dvora zámku bylo při průzkumech
odkryto základové zdivo starší neznámé románské stavby jiného typu než gotické zdivo komendy ze dvou stavebních etap. Gotické zdivo
bylo značeno kamenickými značkami v podobě
mariánské růže a štítu s písmenem X. Části zdiva
komendy je možno spatřit v podzemí zdejšího
zámku.
Jaromír Seifert
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

www.iss-slavkov.eu

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, info@iss-slavkov.eu

Zástupce firmy Renocar v naší škole
Dne 9. května se uskutečnila druhá beseda
představitele firmy Renocar Dr. Jiřího Tomana,
CSc. s žáky třetích ročníků učebního oboru
automechanik. Personalista firmy představil
žákům společnost, která se zabývá restaurováním veteránů a oldtimerů BMW a je předním
autorizovaným prodejcem BMW, MINI,
BMW Motorad. Firma má ve svém programu
úkol prohloubení spolupráce se školou, exkurze v provozu či ověření znalostí v praxi.
Žákům byla nabídnuta možnost navštívit prosperující a stabilní společnost, která využívá
moderní technologie a špičkovou techniku.
Beseda konaná v rámci kariérního poradenství
byla velmi přínosná a ukázala žákům cestu,
kterou se mohou po ukončení studia ubírat.
Eva Zemánková, ISŠ

Poslední zvonění
Dne 28. dubna se celou naší školou rozezněly
zvonky a píšťalky, protože dvě třídy oboru hotelnictví a jedna třída nástavbového studia měly
své poslední zvonění. Tradice posledního zvonění je na naší škole vždy na dobré úrovni. Jako
v minulých letech se i letos naši budoucí absolventi převlékli do propracovaných kostýmů,
takže jsme mohli potkat například Macha od
Šebestové, tygra, plyšového medvídka, Super
Maria, Bédu Trávníčka nebo o dost početnější
hudební skupinu Kiss. Všichni žáci školy si tuto
akci užívají, od maturantů mohou navíc obdržet
tzv. „odpustky“, které jim pak dávají možnost
vyhnout se zkoušení u učitele, který lísteček
předem podepsal. Přejeme všem maturantům
úspěšné složení maturitních zkoušek a děkujeme jim za pobavení, které si pro nás připraMarcela Burgetová, ISŠ
vili.

Poděkování
Jménem organizace Mamma HELP z.s.
bych ráda poděkovala studentům i profesorům
ISŠ Slavkov za spolupráci při Květinovém dni
10. května. V letošním roce se jim podařilo vybrat ve prospěch Ligy proti rakovině krásných
7896 Kč za 349 květinek. Průměr na květinku
činí 22,60 Kč. Děkujeme a těšíme se na spolupráci v příštím roce.
Lenka Pelánková
koordinátorka Mamma HELP centra Brno

Birell Cup 2017
Dne 10. května jsem společně se spolužačkou A. Vyhnánkovou reprezentovala naši školu
na soutěži v grilování. Tato soutěž se skládala
ze čtyř úkolů. Prvním úkolem byl odborný test,
další disciplínou byl kuchařský běh spojený
s přípravou špízu, při třetím úkolu jsme krájely
cibuli a hlavním úkolem bylo grilování. Náš
grilovaný výrobek dostal název Grilovaný
LuAn (LUcieANeta). Pro tuto soutěž nás připravovala naše paní učitelka Ing. Michaela
Svobodová. Tímto jí za všechnu pomoc a strávený čas mockrát děkujeme. Na soutěž se za
námi přijela podívat a podpořit nás paní ředitelka Mgr. V. Kulhánková. I když jsme se neumístily na prvních třech místech, odnesly
jsme si mnoho nových zážitků a zkušeností do
L. Smažáková, ISŠ
dalších soutěží.

Maturitní zkoušky 2017
V době od 16. do 24. 5. 2017 probíhaly na
naší škole ústní maturitní zkoušky, kterým
předcházely neméně důležité písemné části –
slohová práce a didaktický test. Maturity skládaly dvě třídy oboru hotelnictví a jedna třída
nástavbového studia. Ačkoli byli všichni žáci
nervózní, jak už to u maturit bývá, většina
z nich byla velmi dobře připravena díky soustavnému vedení vyučujících a poctivé samostatné domácí přípravě. Žáci proto zvládli své

zkoušky se ctí a k radosti vyučujících, rodičů,
příbuzných i známých jim byla v pátek 26. 5.
2017 v Historickém sále zámku Slavkov –
Austerlitz předána maturitní vysvědčení.
A komu se náhodou některá část maturitní
zkoušky nepovedla, např. mu uniklo zvládnutí
didaktického testu o jediný bodík, tomu přejeme mnoho štěstí při podzimním opravném
termínu.
M. Burgetová, ISŠ

Návštěva Osvětimi
V čase, kdy si připomínáme 72. výročí
ukončení druhé světové války, navštívili žáci
ISŠ ve Slavkově u Brna německý koncentrační
tábor v polské Osvětimi a Březince. O exkurzi
v tomto vyhlazovacím táboře jeví žáci velký
zájem a škola dělá vše pro to, aby jim toto poznání umožnila. Koncentrační tábor Auschwitz
– Birkenau byl zřízen na základě příkazu H.
Himmlera v roce 1940. Postupně se stal největším vyhlazovacím táborem a místem neuvě-

Žáci ISŠ v Osvětimi • Foto: archiv školy

řitelného utrpení sta tisíců lidí různých národností z celé Evropy, jejichž přesné číslo dodnes
neznáme. Už před návštěvou památníku byli
žáci informováni, s čím se v táboře seznámí.
Mnozí se během prohlídky neubránili jistému
pohnutí mysli a často i slzám. Dle vyprávění
si lze jen těžko udělat představu o tom, jak vypadaly plynové komory, zničení, vyhladovělí,
nemocní, nucenými pracemi vyčerpaní lidé.
Pohled na vystavené fotografie, věci osobní
potřeby, kufry, hromady lidských vlasů či dětskou rukou namalované obrázky byl pro některé až děsivým zážitkem. V rámci exkurze
uctili žáci 1.AHT, 2.BKČ a ostatní památku
všech obětí zapálením svíček u stěny, kde byly
konány individuální popravy. Pro většinu
zúčastněných byla návštěva německého vyhlazovacího tábora v Polsku důvodem k hlubokému zamyšlení a k prohloubení si svých
Eva Zemánková, ISŠ
vědomostí.

Philibert Routin Cup 2017
Dne 10. května se konala na SHŠ ve Velkém
Meziříčí barmanská soutěž v kategorii Fancy
Soft drink s použitím sirupu značky Philibert
Routin. Naším úkolem bylo vymyslet zdravý,
osvěžující letní drink, spočítat kalkulaci a vytvořit prodejní cenu nápoje, za dobu 6 minut namíchat 5 porcí nápoje a představit ho před
degustační komisí. Celkem se zúčastnilo 21 žáků
z gastronomických škol. Barmanská soutěž byla
pro nás velkým přínosem a už se těšíme na další.

Tajuplné léto
1/4 limety
2 kolečka zázvoru
2 cl mango, pomeranč smoothie
1 cl 100% ananasové šťáva
5 cl 100% kokosová voda
1 cl mučenkový sirup
Ozdoba: limeta, máta, mango

Vitaminové nakopnutí
1 jahoda
1 cl citronová šťáva
1 cl třešňový sirup
3 cl 100% ananasové šťáva
5 cl 100% červená řepa
šťáva
Ozdoba: ananas, jahoda,
máta

S. Létalová, H. Loužecká, ISŠ

Vysíláme s Českým rozhlasem Brno
Dne 10. května se naši teatendeři T. Pruch
a L. Musil zúčastnili nahrávání toho nejzajímavějšího ze svých dosavadních zkušeností, které
získali na republikových soutěžích v přípravě
čaje. Paní redaktorka Mgr. Zuzana Plíšková
pokládala dotazy, na které oba žáci 1. ročníku
kuchař-číšník zdařile reagovali. A že to nebyly
jen dotazy týkající se jejich profese a prozradili

o sobě mnohé, jste si mohli poslechnout ve
středu 17. května v 15.30 hodin. V rámci pořadu Apetýt, jehož posluchačsky velice oblíbenou částí jsou i recepty a různé kuchařské
„vychytávky“, se můžete setkat i s dalšími recepty a nápady našich žáků oboru hotelnictví
a kuchař-číšník.
Kulhánková Vlad., ISŠ

Navštívili jsme děti v Otnicích
I když bylo trošku pod mrakem, s radostí jsme
vyjeli do Otnic. V momentě, když jsme parkovali na parkovišti, děti už stály u okna a netrpělivě čekaly na naši návštěvu. Přivítaly nás
s velikou radostí a hlasitým povykem. Bylo
vidět, že nás děti rády vidí. Pomohli jsme dětem
na vozíky a s tetou jsme se dohodli, že vyrazíme
na procházku. Ještě než jsme vyjeli, nabídli jsme
jim perníčky, které jsme ten samý týden pekli na

domově mládeže. Asi jim chutnaly, neboť si
každý s chutí přidal. Po procházce jsme si ještě
na hřišti hráli s míčem a na prolézačkách.
Z procházky jsme se vrátili dřív, protože
jsme viděli, jak se žene v dálce černo. Když
jsme se s dětmi loučili, nechtěly nás děti nechat odejít. Slíbili jsme jim, že se do konce
školního roku u nich objevíme.
P. Machálek, ISŠ Slavkov u Brna
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Bilancování slavkovské atletiky uplynulého školního roku
Znovuobrozená atletika ve Slavkově u Brna
má za sebou šest let úspěšného fungování.
Z původních 18 členů se její základna rozrostla
na 130 mladých atletů, kteří soutěží v kategoriích mladší přípravka, starší přípravka, mladší
žactvo a starší žactvo. Spojením talentu a poctivého přístupu k tréninku se podařilo mnohým
z nich v uplynulém školním roce získat celou
řadu vynikajících výsledků. Výčet všech úspěchů by byl velmi rozsáhlý, proto si dovolujeme
připomenout jen některé z nich:
• Již poněkolikáté se naši svěřenci účastní
otevřené soutěže Čokoládová tretra, která je
zaštítěna organizátory IAAF World Challenge
Zlatá tretra Ostrava a jejímž patronem je světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný.
Letos poprvé se podařilo kvalifikovat našemu

Slavkovská pípa
Zveme vás na 44. ročník Slavkovské pípy,
který se koná v sobotu 2. září od 16 hodin. Registrace závodníků proběhne v čase od příchodu
pořadatelů do 15.30 hod. Start je v 16 h. u Hostince Na Špitálce, kde je současně i cíl. Trať
bude velmi dobře zajištěná, jak po stránce orientační, tak i bezpečnostní. Otočné body budou
obsazeny bystrými směrovníky a celá trať bude
vyznačena orientačními šipkami. Zbloudí-li kdo
(ano, i takové případy se vyskytly), nemůže
klást vinu pořadatelům, nýbrž jen a jen sobě. Po
shromáždění všech závodníků v cíli budou vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií a poté
bude následovat volná zábava. K tanci i poslechu zahraje hudební uskupení „SMP+.“ Těšíme
Organizátoři Slavkovské pípy
se na všechny.

www.komunitnicentrumkoralky.cz
FB: komunitní centrum Korálky
Dagmar Živníčková, Hedvika Nováková
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Slavkovští atleti • Foto: archiv atletů

Adamovi Konečnému do finále v Ostravě. Svůj
postup si v běhu na 100 metrů vybojoval vítězstvím v kvalifikačním závodě ve Vyškově. Ostravského finále se nakonec z rodinných
důvodů nezúčastnil.
• V halových závodech svou formu ve skoku
vysokém zúročil prvním rokem mladší žák
Marek Hrubý. Podařilo se mu vyhrát prestižní
Brněnskou laťku v osobním rekordu 152 cm.
Bohužel v hlavní sezoně se mu již nedařilo na
tento výkon navázat.
• Z Halového mistrovství Moravy a Slezska
v lehké atletice si přivezly Natálie Křížková stříbrnou medaili za běh na 150 metrů a bronzovou
medaili Patricie Pavlíková za svůj výkon ve
skoku dalekém. Natálie na výborné účinkování
v ostravské hale navázala také svými dvěma
osobními rekordy na březnovém Mistrovství
ČR v pražské Stromovce, kde se dostala jak
v běhu na 60 metrů překážek, tak i v běhu na
150 metrů mezi 10 nejlepších závodnic v republice. Dlouhodobě vysoká výkonnost jí i přes
zranění a její nízký věk vynesla nominaci na
prestižní Olympiádu dětí a mládeže, kde reprezentovala družstvo Jihomoravského kraje.
• Na Mistrovství Jihomoravského kraje
v lehké atletice žactva, které proběhlo v Břeclavi, se slavkovští atleti Pavel Peksa, Natálie
Křížková, Barbora Šujanová, Marek Hrubý,
Samuel Vinkler, Jakub Janek, Radim Hořínek, Kateřina Zemánková, Sarah Vinklerová,
Nela Navrátilová, Patricie Pavlíková podíleli na
zisku celkem 11 medailí. Pavel Peksa se stal
pro letošní rok krajským přeborníkem v běhu
na 150 metrů.
• Obrovským úspěchem slavkovské atletiky
bylo vítězství týmu mladších žákyň v přeboru
soutěže družstev JMK skupiny C a postup do
krajského finále, které se uskuteční na podzim.
Na tomto úspěchu se podílely Patricie Pavlíková, Dominika Chmelařová, Adéla Horáčková, Tereza Stehlíková, Sarah Vinklerová,
Kateřina Klinkovská, Kateřina Zemánková,
Nela Navrátilová, Kateřina Rotroeklová, Adéla
Červinková, Karolína Hornová, Monika Šilerová, Julie Kachlířová, Aneta Krčmářová, Viktorie Svobodová a Apolena Žáková. Mladší

žáci po velkém boji obsadili ve stejné soutěži
druhé místo.
• V Krajském přeboru družstev starších
žákyň a žáků nemohla naše družstva pomýšlet
na výrazný výsledek vzhledem malému počtu
závodníků v soutěži. Body pro družstvo mohlo
přinést pouze 5 dívek a 5 hochů. Ostatní závodníci (mladší než ročník narození 2003) museli
startovat mimo soutěž. Mezi nejlepšími v kraji
se neztratili a získali body Barbora Šujanová,
Natálie Křížková, Adam Janek, Ondřej Budík,
Václav Chmelař, Libor Tesař a Václav Krauer.
Svoji výkonnost mohli mladí slavkovští atleti v uplynulém školním roce předvést nejen
na mistrovských závodech, ale také na celé řadě
mítinků, školních soutěží, přespolních běhů či
interních závodech našeho oddílu. Většina
členů oddílu Atletika Slavkov Brna z. s. byla
také lídry družstev svých škol v soutěži Pohár
rozhlasu. Nejpočetnější skupina mladších
žákyň navštěvuje Základní školu Tyršova, která
si vybojovala v konkurenci 14 škol okresu postup do krajského kola v Břeclavi.
Počátkem června uspořádali trenéři pro své
svěřence a jejich rodiče čtyřdenní soustředění
v rekreačním areálu u Náměště nad Oslavou.
Akce se zúčastnilo na 150 osob a podle ohlasů
ji lze považovat za velmi vydařenou.
V první polovině července si 32 slavkovských atletů mohlo zdokonalovat techniku atletických disciplín na týdenním soustředění
v Uherském Hradišti. Vzhledem ke krásnému
počasí a velmi dobrým materiálním podmínkám na stadionu Slovácké Slávie byl program
akce splněn.
V průběhu července a srpna je pro všechny
členy našeho oddílu připraveno několik prázdninových tréninků v areálu ZŠ Tyršova.
Těšíme se, že v nadcházejícím roce budeme
využívat rekonstruovaný stadion, který se i přes
nezaviněné komplikace daří městu dokončit
v termínu. Věříme, že kvalitní tréninkové podmínky přinesou ještě více úspěchů a radosti pro
veškerou sportovní veřejnost.
Více informací a fotografií z činnosti oddílu
Atletika Slavkov u Brna z. s. naleznete mj. na
Trenéři
www.atletika.cz.

KALENDÁŘ AKCÍ – ZÁŘÍ 2017
Datum

2. 9.
8. 9.
9. 9.
17. 9.
21. 9.
23. 9.
23. 9.
23. a 24. 9.
25. 9.
25. 9.

hod.

16.00
19.30
20.00
19.30
16.00
17.00
9–15
17.00
16.00

akce/místo konání

pořadatel

Slavkovská pípa. Start u Hostince na Špitálce
My fair lady ze Zelňáku. Nádvoří zámku
ZS-A
Noc na Karlštejně. Nádvoří zámku
ZS-A
Sen noci svatojánské. Dvůr Panského domu
Divadelní spolek
Vernisáž výstavy fotografií J. Šetlíka. Salla terrena zámku
ZS-A
Kostýmované prohlídky zámku. Čas prohlídek: 10.30, 11.30, 12.30, 14.30 a 15.30 h.
Per Vobis
Koncert Dechového souboru Němčice n. H. Nádvoří zámku
ZS-A
Oblastní výstava ovoce a zeleniny. Sál Bonaparte
ČSZ Slavkov u Brna
Přednáška J. Sladkého: Dr. Karel Farský. Husův sbor, Jiráskova 959
CČSH
Divadelní kavárna: Jaroslav Ježek. Sál ř.-k. fary
ř.-k. farnost

Výstavy

23. 3.–10. 12.

Historická rádia (prodejní výstava)

dle OD zámku

SPOLEHLIVÉ A VÝKONNÉ STROJE
PRO VAŠI PRÁCI

AKCE

Řetězová
ová pila HUSQVARNA 135

Řetězováá pila HUSQVARNA 450

Lehká a výkonná pila pro neprofesionální využití. Lze jí velmi snadno
nastartovat a ovládat.
■ Výkon 1,5 kW, délka lišty 35–40 cm / 14"–16", hmotnost bez řezného
nástroje 4,4 kg.

Výkonná pila pro všestranné použití. Motor X-Torq® s nižší spotřebou paliva
a sníženou tvorbou emisí. Snadné startování díky systému Smart Start.
■ Výkon 2,4 kW, délka lišty 33–50 cm / 13"–20", hmotnost bez řezného
nástroje 4,9 kg.

Akční cena:

6 650 Kč

Akční cena:

Běžná cena: 7 150 Kč

11 390 Kč
Běžná cena: 12 590 Kč

Řetězová pila HUSQVARNA 550 XP®
Řetězo

Křovinořez HUSQVARNA 525RX
Křov

Pila pro zkušené uživatele a pro profesionální péči o stromy. Průlomový
design a řada inovativních řešení pro efektivní a pohodlné ovládání.
■ Výkon 2,8 kW, délka lišty 33–50 cm / 13"–20", hmotnost bez řezného
nástroje 4,9 kg.

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.

Akční cena:

16 190 Kč

Akční cena:

Běžná cena: 17 990 Kč

10 190 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Rider HUSQVARNA
316Ts AWD

Foukačč HUSQVARNA 436LiB (b
((be
(bez
bez bat.
ba
bat.t a nabíj.)
nabí
abbí
bíjj.))
Tichý, lehký a snadno ovladatelný akumulátorový foukač. Regulace
otáček motoru zajišťuje pohodlné odstraňování listí a nečistot. Foukač je
vybaven režimem zvýšeného výkonu.
■ Foukací výkon (rychlost vzduchu) 46 m/s, hmotnost bez baterie 2,4 kg.

Akční cena:

9 350 Kč

Výkonný a všestranný rider
s dvouválcovým motorem
a výkonem na všechny kola..
Lze k němu připojit žací ústrojíjíí
se záběrem 93, 103 nebo 1122 cm.
ěš é žací
ž í ústrojí
ú t jí
Kloubové řízení a vpředu zavěšené
usnadňují manévrování a zlepšují terénní dostupnost.
■ Motor Kawasaki, objem válce 603 cm³, hydrostatická AWD převodovka,
hmotnost 246 kg.

Běžná cena: 10 150 Kč

Akční cena:

168 990 Kč
Běžná cena: 179 990 Kč

Navštivte naši prodejnu:

www.rumpova.cz
Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 15. 11. 2017. Odpovědnost za tiskové
chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si
vyhrazuje právo změnit design, speciﬁkace a vybavení bez předchozího upozornění.
Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

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.

ZKROŤTE SMEČKU
Dny testovacích jízd ŠKODA 2017

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů YETI MONTE CARLO,
OCTAVIA SCOUT a KODIAQ: 4,5–7,4 l/100km, 118–170 g/km.

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2017
a vyhrajte vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.
Chcete spatřit medvěda, odhalit tajemství sněžného muže nebo se seznámit s legendou? Přijďte si užít skvělý
den pro malé i velké motoristy, na kterém můžete zkrotit smečku modelů ŠKODA 4×4 v čele s vozem KODIAQ.
Navíc Vás čeká soutěž o model ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.
Těšíme se na Vás:
datum : sobota 23. 9. 2017
místo : Zámecká zahrada, Slavkov u Brna

Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO - BAYER, s. r o.
Bučovická 299
684 01 Slavkov U Brna
Tel.: 544 227 122
www.autobayer.cz

Oficiální partneři projektu:

