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Dominanta náměstí bude mít novou střechu!

Střecha Bonapartu v lešení • Foto Filmondo

S

29. září

Příští číslo vyjde

polečenský dům Bonaparte bude mít po
téměř padesáti letech z části novou střechu. V letošním roce stavbaři opraví
uliční část na Palackého náměstí spolu s věžičkou, kterou čeká generální oprava. Kromě
samotné krytiny budou vyměněny uhnilé
trámy, klempířské prvky a zrenovují se
okrasné prvky i komíny. Pokrývače čeká položení téměř 500 m2 krytiny, dalších téměř 100
metrů si vyžádá věžička. Renovace první
etapy bude stát 3,2 milionů korun.
Oprava střechy je prvním krokem ke kompletní rekonstrukci společenského domu. Modernizace může být v budoucnu spojená také
s dlouhodobě chátrající prolukou, kterou
město odkoupilo od soukromých majitelů. vs

Obchvat jede!
Není v naší zemi nikdo, kdo by
v posledních dnech nezaznamenal tragickou událost tří vyhaslých životů našich vojáků
v Afghánistánu. Po vlně solidarity s obětmi a jejich rodinami se
bohužel objevily i diskuze o zbyMichal Boudný
tečnosti těchto misí a další názory, na které nemám žaludek ani odvahu je
tlumočit! Pramení to z neznalosti a nepochopení
těchto vojenských operací. Tito uniformovaní muži
a ženy složili vojenskou přísahu a věrnost České republice a slib chránit naši vlast proti vnějšímu na(Pokračování na str. 3)

Otevření cyklostezky
Slavkov–Hodějice

Projekty města
v r. 2015–2018

21. srpen 1968
ve Slavkově

strana 5

strana 8–10

strana 28

Napoleonské hry letos představily Marii Walewskou.
Císařova milenka tancovala v sále polonézu
je také ústřední postavou nově vznikajícího seriálu
Moravské elegie, který produkuje spolek Acaballado. Kromě „klasických rekvizit“ jako jsou děla,
koně, zbraně… vyrostla na louce také dobová stodola, která posloužila jako cíl útoků.
Večerní program pak pokračoval v Historickém
sále zámku, kde se uskuteční dobový empírový ples.
Následovala noční bitevní ukázka v zámeckém
parku doplněná o pyrotechnickou show a ohňostroj.
Uniformovaní účastníci v úvodu vzdali také holt padlým vojákům afgánské mise. Jejich památku uctili
zpíváním české hymny a minutou ticha.
Na rozdíl od zimních vzpomínkových akcí, které
si připomínají hrůzy válečného tažení a uctívají památku tisíců zmařených životů, Napoleonské hry se
inspirují poněkud lidštější stránkou počátku devatenáctého století.
„V srpnu roku 1809 ve slavkovském regionu –
a vůbec v tehdy historických krajích brněnském
a znojemském – byla totiž dislokována francouzská
armáda a tato zde slavila čtyřicáté narozeniny císaře.
Obecně samozřejmě i ukončení bojů, celé války
a očekávaného návratu domů. To byl pro prosté

vojáky i důstojníky hlavní důvod oslavy v jejich srdcích a pocitech,“ připomněl historik Ladislav
Mucha.
Tuto „narozeninovou“ atmosféru si následně připomínaly vojenské kluby a ochotnické spolky v třicátých letech dvacátého století. Prvorepubliková
tradice pak byla ve Slavkově oživena v devadesátých letech a dodnes ji udržují současní členové historicko-vojenských sdružení pod patronací spolku
vs
Acaballado z Němčan.

Foto na straně: J. Sláma

Jak vypadala a jak se chovala Napoleonova osudová milenka? Jaký byl Napoleon tanečník? Jak císaře ovlivnily zážitky z Polska? Odpovědi nejen na
tyto otázky získali návštěvníci šestého ročníku Napoleonských her v zámeckém parku. Historicko-vojenský program, který návštěvníkům představil život
šlechty a vojáků v empírovém období, se uskutečnil
v sobotu11. srpna. Letní slavnost byla zakončená
stylovým plesem v Historickém sále zámku s následnou vojensko-pyrotechnickou ukázkou v zámeckém parku.
Na své si však přišli návštěvníci i přes den. Na
dvě stě uniformovaných účastníků a dobově oblečených dam a pánů předvedli nejen vojenské
ukázky, ale také život šlechty na počátku 19. století.
Historická část programu se letos zaměřila především na představení Napoleonovy osudové ženy
Marie Walewské. Ani letos nechyběla hromadná
sabrage sektů na nádvoří zámku i košt moravských
vín.
Osud „obyčejného“ rakouského vojáka pak přiblížila bitevní ukázka, na jejímž pozadí byl vyprávěn příběh dělostřelce Jana Nepomuka Prokeše. Ten

8/2018

Obchvat jede!
(Dokončení ze str. 1)

padení. Ano, tato jsou slova ve vojenské přísaze a právě tito tři mladí muži, spolu s dalšími
více jak dvě stovkami českých vojáků, se je jali
naplnit. Kde jinde chcete bojovat proti terorismu, než právě u kořenů zla, kde se rodí?
Kde jinde chcete pomáhat trpícím civilistům,
než v jejich rodné zemi? Na česko-rakouských
hranicích nebo gumových člunech u břehů Itálie je již pozdě!
Tento nezvyklý začátek „slova starosty“ píši
záměrně, neboť v našem městě žijí účastníci
těchto misí. Naši spoluobčané nasazovali svoje
životy v Bosně, Mali nebo právě v Afghánistánu! A víte o nich? Plácají se po ramenou
a chlubí? Ne! Jsou to inteligentní a skromní lidé,
tátové od rodin, prostě vojáci armády České republiky! Jako starosta našeho města jsem na ně
patřičně hrdý a všichni jim dlužíme velký dík!
A nyní k dění ve Slavkově u Brna. Potěšující
zprávou pro občany, kteří využívají železnici
při cestách do práce či po výletech, byla náv-
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štěva projektanta rekonstrukce slavkovského
vlakového nádraží. Majitel nádraží (Správa železniční dopravní cesty) se konečně rozhoupal
a hodlá tento již časem strávený uzel zmodernizovat. Proč v každé sousední obci mají bezbariérové nástupiště, moderní osvětlení či
mobiliář, neumím vysvětlit, ale v brzké době
se dočkáme i my. Rovněž nová stanice profesionálních hasičů již nabývá větších obrysů, jelikož z městského úřadu odešlo poslední
kladné stanovisko ke stavbě a hasiči tedy mají
osud svého nového zázemí plně ve svých
rukou. Základní kámen by se měl poklepat začátkem října tohoto roku, ale víte jak to s těmi
kameny je…
Další věcí, která trápí většinu populace, je
nekonečné horko a sucho. Tento klimatický jev
se začíná objevovat v naší republice častěji
a častěji a čelí se mu velmi stěží. Řeka bez
vody, na rybníce zapáchá bahno a rybáři denně
sbírají uhynulé ryby. Zelené plochy již nejsou
zelené a vítr jen víří prach a uschlou trávu.
Nejhorší situace je v aleji na ulici Kaunicova,
kde během letních dnů parkují návštěvníci
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koupaliště. Rovněž stavba bytového komplexu
na ulici Příční a dlouhotrvající sucho situaci
nezlepšila, bohužel naopak. V aleji se parkuje,
co koupaliště stojí, ale pokud se sejdou
všechny tyto faktory, tak je pohled takový, jaký
je… Zahradit vstupy do alejí je velice jednoduché řešení, ale kam s desítkami či stovkami
aut? Zaplní všechny ulice kolem koupaliště
k nespokojenosti trvale žijících občanů. A poté
co mimoslavkovský návštěvník třikrát objede
blok a nezaparkuje tak si buďte jisti přátelé, že
již víc krát již nedojede. Právě na těchto návštěvnících je koupaliště finančně závislé. Nebudou-li jezdit… ani si netroufám domyslet!
Tento dvouměsíční atak, který sebou nese finanční zisk, trápí i ostatní města a obce, která
disponují bazénem. Kolegové starostové vždy
říkají s úsměvem: musíme to vydržet! Já si
myslím totéž, jelikož plochy pro parkování
v centru města mimo zeleně nejsou a lidem
dělá pár metrů navíc pěšky obrovský problém.
Závěrem by vždy mělo být něco pozitivního
a radostného. Budu stručný – obchvat JEDE!
Michal Boudný, starosta města

Blíží se komunální volby
Registrační úřad Slavkov u Brna pro volby do zastupitelstev obcí konané dne 5. a 6. 10. 2018
registroval pro jednotlivé obce kandidátní listiny těchto volebních stran:

Bošovice
Moravské zemské hnutí (politické hnutí)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (politické
hnutí)
Sdružení nezávislých kandidátů (sdružení nezávislých kandidátů)

Heršpice
Česká strana sociálně demokratická (politická
strana)
PROSPERITA PRO HERŠPICE (sdružení nezávislých kandidátů)

Hodějice
žádná kandidátka

Holubice
Česká strana sociálně demokratická (politická
strana)
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana)
Sdružení nezávislých kandidátů a Občanské
demokratické strany (sdružení politické
strany a nezávislých kandidátů)
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
HOLUBIC (sdružení nezávislých kandidátů)

Hostěrádky-Rešov
Česká strana sociálně demokratická (politická
strana)
Sdružení nezávislých kandidátů Hostěrádky-Rešov (sdružení nezávislých kandidátů)

Hrušky
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana)
Sdružení nezávislých kandidátů (sdružení nezávislých kandidátů)

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana)
SPOLEČNĚ PRO KŘENOVICE – SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
(sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí)
Občanská demokratická strana (politická
strana)
KŘENOVÁCI PRO KŘENOVICE (sdružení
nezávislých kandidátů)

Lovčičky
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) – (politické hnutí)
Česká strana sociálně demokratická (politická
strana)
Komunistická strana Čech a Moravy (politická
strana)
Moravané (politická strana)
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
PRO OBEC LOVČIČKY (sdružení nezávislých kandidátů a politického hnutí)
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana)

ANO 2011 (politické hnutí)
Česká strana sociálně demokratická (politická
strana)
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana)
Komunistická strana Čech a Moravy (politická
strana)
Nestraníci (politické hnutí)
Občanská demokratická strana (politická
strana)
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) – (politické hnutí)
TOP 09 (politická strana)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (politické
hnutí)

Šaratice
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana)
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
OBCE ŠARATICE (sdružení nezávislých
kandidátů a politického hnutí)

Vážany nad Litavou

Sdružení nezávislých kandidátů (sdružení nezávislých kandidátů)
NEZÁVISLÁ VOLBA PRO MILEŠOVICE
(sdružení nezávislých kandidátů)

Česká strana sociálně demokratická (politická
strana)
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana)
Komunistická strana Čech a Moravy (politické
hnutí)
Sdružení nezávislých kandidátů (sdružení nezávislých kandidátů)

Němčany
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana)
Občanská demokratická strana (politická
strana)

Nížkovice

Česká strana sociálně demokratická (politická
strana)
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana)

Křenovice

Otnice

Česká strana sociálně demokratická (politická
strana)

Slavkov u Brna

Milešovice

Česká strana sociálně demokratická (politická
strana)
Moravané (politická strana)
Sdružení nestraníků (sdružení nezávislých
kandidátů a politického hnutí)

Kobeřice u Brna

Komunistická strana Čech a Moravy (politická
strana)
Moravané (politická strana)

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana)

Velešovice
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (politická strana)

Zbýšov
ZBÝŠOV (sdružení nezávislých kandidátů
a politického hnutí)
Jmenné seznamy kandidátních listin jsou
zveřejněny na webu www.slavkov.cz
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140. schůze RM – 6. 8. 2018
1. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí roku 2018 v předloženém znění.
2. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší
hospodářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2018 v předloženém znění.
3. RM doporučuje ZM schválit výkup spoluvlastnického
podílu o velikosti 1/2 k pozemku parc. č. 965 zahrada
z vlastnictví pana Stanislava Olbrichta do vlastnictví
města za kupní cenu ve výši 1 047 000 Kč. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek pro
zápis do KN) uhradí město.
4. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Gas Net,
s.r.o., sídlem Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
27295567, jejíž předmětem jsou pozemky parc. č. 1805/1
a parc. č. 3789, oba ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna,
které jsou v majetku města dle přiložené situace.
5. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu na pozemku parc. č. 1037/1 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví města Slavkov u Brna, k projektu rodinnému
domu na pozemku parc. č. 1035/1 v k. ú. Slavkov u Brna
s manželi Richardem a Dagmarou Švehlovými za podmínky, že bude uzavřena mezi městem Slavkov u Brna
a žadateli smlouva o spolupráci na vybudování veřejné
infrastruktury a komunikace.
6. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností
JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 15000 Praha, IČ: 253 13
436 na zajištění obnovy městského kamerového systému
za podmínky schválení financování akce.
7. RM rozhoduje na základě podaných nabídek na akci:
Slavkov u Brna – studie mateřských škol o přidělení veřejné zakázky uchazeči Ateliér 99 s.r.o., Purkyňova 71/99,
612 00 Brno, IČ: 024 63 245.
8. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci: Slavkov u Brna - studie mateřských škol se společností Ateliér
99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno, IČ: 024 63 245.
9. RM ruší své usnesení ze dne 16. 7. 2018 přijaté pod
bodem 2776/137/RM/2018.
10. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Rudolfem Protivou, na dodávku exponátů do napoleonské
expozice dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
11. RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši

10 000 Kč na zpracování studie realizace sportovních
hřišť na ul. Československé armády dle důvodové zprávy.
12. RM bere na vědomí předloženou zprávu (Kino Jas
– technický stav)
13. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoj
města a dopravu č. 27/2018.
14. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor ve II. NP budovy SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, Slavkov u Brna o celkové výměře 73,20 m2,
s EKOKLUBEM PAMPELIŠKA, z. s., se sídlem Marefy 53,
Bučovice, PSČ 685 01, IČ: 07013159, za symbolické nájemné ve výši 1 Kč/rok + úhrada služeb spojených s užíváním prostor, denní provoz lesního klubu. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou.
15. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor ve II. NP budovy SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, Slavkov u Brna o celkové výměře 73,20 m2,
s Divadelním spolkem Slavkov u Brna., se sídlem Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna, za symbolické nájemné
ve výši 1 Kč/rok + úhrada služeb spojených s užíváním
prostor, pro zázemí divadelního spolku. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou.
16. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže č. 3 ve dvorním traktu polikliniky, Malinovského 551, Slavkov u Brna, PSČ 684 01, s panem Pavel
Schwecem. Nájemné je stanoveno ve výši 650 Kč/m2/rok,
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
17. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání – místnosti č. 1.57
s příslušenstvím (WC – č. 1.58) o celkové výměře 12,30
m2, v přízemí budovy polikliniky, Tyršova č.p. 324, Slavkov
u Brna, PSČ 684 01, s paní Hanou Soldánovou. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.
18. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání – ordinace č. 2.27 o celkové výměře 21,80 m2 ve II.NP budovy polikliniky, Tyršova
č.p. 324, Slavkov u Brna, s firmou NAIPPO s.r.o., nám Přerovského povstání 2803/1, Přerov, IČ: 05283981. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.

Bezplatné dluhové poradenství
Bezplatné dluhové poradenství poskytuje pro
osoby, které mají finanční problémy a nevědí,
jak je řešit, jsou předlužení nebo uvažují o podání žádosti o oddlužení, Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna. V červenci tohoto roku
získala akreditaci Ministerstva spravedlnosti pro
bezplatné sepisování a podávání návrhů na povolení oddlužení. V současné době je jedinou
neziskovou organizací na Vyškovsku, které byla
akreditace udělena. Od 1. 7. 2018 můžou bezplatně návrhy podávat pouze neziskové organizace s udělenou akreditací.
V rámci dluhového poradenství poskytujeme
tyto služby:
- Informujeme, jak zjistit, kde má člověk dluhy,
kde hledat a jak se v dluzích zorientovat.
- Konzultujeme možné způsoby splácení
dluhů – podporujeme při komunikaci s věřiteli,
pomáháme při žádání o splátkový kalendář.
- Informujeme o tom, jak se dluh vymáhá,
o činnosti exekutorských úřadů a pomáháme při
komunikaci s nimi.
- Vypočteme částku, kterou nelze exekučně
zabavit, a vysvětlíme, jak to funguje, vypočteme, zda konkrétní člověk dosáhne na oddlužení a zda je oddlužení pro konkrétní osobu
(manžele) reálné.

- Bezplatně sepíšeme návrh na povolení oddlužení, podáme na soud a opravíme případné
vady, spolupracujeme až do schválení oddlužení.
- Podporujeme osoby v průběhu plnění oddlužení.
Kromě dluhového poradenství poskytujeme
také sociální a právní poradenství v oblasti sociálních systémů a služeb, ochrany spotřebitele,
občanských práv, rodiny a mezilidských vztahů,
bydlení, pracovně právních vztahů a zaměstnanosti. Informujeme o právech a povinnostech,
které vyplývají ze zákonů, vysvětlujeme obsah
právních dokumentů a dalších listin, pomáháme
vyhledat vhodné sociální služby a pomoc ze
strany státu nebo nestátních organizací. Pomáháme při sepisování žádostí, dopisů, návrhů
a při komunikaci s úřady a institucemi.
Poradenské služby poskytujeme na dvou pracovištích ve Slavkově u Brna, na ulici Polní (přízemí domu s pečovatelskou službou, prostřední
vchod) a v Bučovicích, na ulici Sovětská (v budově polikliniky, 1. patro).
Pro objednání volejte tel. 731 646 977 (Slavkov u Brna), 739 389 266 (Bučovice). Více informací na telefonu nebo webových stránkách
www.hodonin.charita.cz/charitni-sluzby/charitni-poradna-bucovice-a-slavkov-u-brna-414/.

19. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se spolkem
CE-DI-RO, z. s., se sídlem Podbělová 2759/3, Brno-Líšeň,
PSČ 628 00 Brno, IČ: 035 05 952, na pronájem prostor
sloužících k podnikání – kanceláře č. 216 o celkové výměře
10,70 m2 ve II. NP v administrativní budově Koláčkovo
nám. 727, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
a nájemné stanoveno ve výši 1000 Kč/m2/rok.
20. RM schvaluje výpověď smlouvy o nájmu nebytových
prostor – poliklinika č. 324, která byla uzavřena s Rodinnou pohodou, o. s., se sídlem Morávkova 305/35, Vyškov,
PSČ 682 01, IČ: 26999030, z důvodu neplacení nájemného
a úhrad za služby.
21. RM bere na vědomí předložený zápis č. 26/2018
z komise pro životní prostředí.
22. RM doporučuje schválit poskytnutí individuální dotace spolku Atletika Slavkov u Brna, z. s., Komenského
nám. 1453, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 03966615 ve výši
64 000 Kč.
23. RM doporučuje ZM schválit uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu
města ve výši 64 000 Kč spolku Atletika Slavkov u Brna,
z. s., Komenského nám. 1453, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
03966615, v předloženém znění.
24. RM schvaluje podporu konání mistrovství republiky
mužů a žen v beachvolejbale v době od 30. 8. 2018 do 2.
9. 2018.
25. RM bere na vědomí informaci o projektovém záměru Regionpartner (centrum pomoci regionům) o.p.s. na
vybudování školícího a vzdělávacího centra v Holubicích.
26. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za II. čtvrtletí roku
2018.
27. RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2, změnu
zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Slavkov u Brna, dle předloženého návrhu.
28. RM schvaluje zvýšení odměn hudebníkům a zpěvákům podílejícím se na svatebních obřadech a vítání občánků v navržené výši s platností od 1. 9. 2018.
29. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce exponátů – číslo smlouvy: 12/143/Z-12/2018 mezi Rudolfem
Protivou, jako půjčitelem, městem Slavkov u Brna a Zámkem Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, jako vypůjčiteli a společností SKR stav s.r.o., jako
zprostředkovatelem, v předloženém znění.
30. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo ze dne 9. 5. 2018 se společností SKR STAV s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 269 61 474 dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě.
31. podmínky zadání veřejné zakázky dle výběrového
řízení ze dne 31. července 2018.
32. RM schvaluje kupní smlouvu mezi ČR – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových a Zámkem Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace.
33. RM souhlasí se zařazením/zápisem zakoupených
předmětů (vyjmenovaných v kupní smlouvě) do sbírkového fondu ZS-A.
34. RM bere na vědomí informaci o pořízení mobilní klimatizační jednotky, která dočasně vyřeší vzniklou krizovou
situaci vlivem extrémních venkovních a vnitřních teplot, a
tím bude zabezpečen alespoň základní prázdninový provoz v jedné třídě Mateřské školy Zvídálek, Komenského
náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
35. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě
o dílo ze dne 15. 6. 2018 se společností Profil Plus s.r.o.,
č.p. 15, 463 12 Dlouhý Most, IČ: 43225110, v rámci stavby:
Výměny umělého sportovního povrchu v hale ZŠ Komenského v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě.

Úplné znění na www.slavkov.cz

139. schůze RM – 27. 7. 2018
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
z 13. 4. 2018 se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodova 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599, v rámci projektu:
Cyklostezka Slavkov u Brna–Hodějice v předloženém znění.
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Cyklostezka je těsně před dokončením • Foto: Filmondo a B. Maleček

NaKOLEon: Cyklostezku otevřeme hromadnou
jízdou i vyhlášením cykloakce
Přestože je dlouhá dva a půl kilometru, dokáže otevřít bránu do cykloráje nabízejícího
desítky kilometrů krásných tras. Nová cyklostezka Slavkov u Brna–Hodějice už má na několika úsecích finální asfalt.
Zveme vás na slavnostní otevření,
které se uskuteční v pátek 28. září,
ve státní svátek Dne české státnosti,
od 13 hodin v Bučovické ulici, naproti čerpací
stanice EuroOil. „První slavkovskou cyklostezku ,pokřtíme‘ recesistickou hromadnou jízdou. Historická kola, rekvizity a oblečení jsou
vítány! Účastníci slavnostní jízdy budou odměněni drobným upomínkovým dárkem,“ pozval starosta města Michal Boudný.
Akce bude zároveň i slavnostním ukončením cykloakce Za poznáním regionu Ždánický
les a Politaví. Účastníci, kteří se zapojili, mají
za „úkol“ navštívit do konce srpna na kole
každou ze sedmadvaceti obcí mikroregionu.
Jako důkaz jim slouží razítko, které sbírají do
průkazek vydaných na úřadech a v infocentrech. Na slavnostním ukončení pak majitelé
všech razítek získají upomínkové dárky, občerstvení i možnost vyhrát jeden z hodnotných
dárků v tombole.

A odměňováni nebudou pouze cyklisté.
Díky spolupráci s Nadací ČEZ můžou návštěvníci akce podpořit rodinu Lukáška Pospíšila nebo Divadelní spolek Slavkov u Brna.
„Na místě budou cyklotrenažéry,
díky kterým můžete „vyšlapat“ peníze na nákladnou rehabilitační
léčbu po operaci mozku malého Lukáška nebo na mikroporty (bezdrátové mikrofony) pro slavkovské ochotníky,“ doplnil
starosta Boudný.
Nebude chybět ani živá hudba. Na pódiu
vystoupí kapela Ad Hoc ze Základní umělecké
školy F. France a Rain z Letonic. Těšit se také
můžete na exhibiční vystoupení cheerleadingového týmu Glitter Stars. Pro děti bude připravený skákací hrad. Občerstvení zajišťuje
Slavkovský pivovar.
Kvůli bezpečnosti bude po dobu konání
akce (13 až cca 18 h.) uzavřena část silnice
0501 (Bučovická) od křižovatky s ulicí Slovanskou po obytný komplex za restaurací Klobouk. Objízdná trasa povede po obchvatu
silnice I/50 a bude řádně vyznačena. Děkujeme za pochopení!
Akce vzniká za podpory společnosti AQE,

Swietelsky, Nadace ČEZ, mikroregionu Ždánický les a Politaví, Zámku Slavkov – Austerlitz, Technických služeb města Slavkov
u Brna, Cyklo Kyjovský a sdružení NaKOLEon Brno.

PROGRAM
Bučovická ulice, naproti ČS EuroOil
pátek 28. září 2018
13.00 zahájení akce
14.00 hromadný start recesistické jízdy
15.00 slavnostní vyhlášení cykloakce za poznáním regionu Ždánický les a Politaví
17:00 losování tomboly pro účastníky cykloakce
17:30 koncert skupiny RAIN
Doprovodný program: vystoupení Ad Hoc
Team, Glitter Stars, charitativní akce Pomáhej
pohybem Nadace ČEZ na podporu Lukáška
Pospíšila a Divadelního spolku Slavkov
u Brna, skákací hrad.

Saúdská Arábie–Slovensko do 19 let

Slavkovský stadion hostil ve čtvrtek 16. srpna ojedinělé mezinárodní fotbalové
utkání. Na novém sportovišti se setkaly reprezentační týmy Saúdské Arábie
a Slovenska do 19 let. Slovensko prohrálo 0:1.

Utkání Saúdská Arábie–Slovensko do 19 let • Foto: 2X archiv MÚ
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Delegace Slavkovů po prohlídce baziliky na Velehradě • Foto: L. Jedlička

První cyklus setkávání Slavkovů byl završen
v srpnu 2018 ve slováckém Slavkově spod Javoriny
Tam spod Javoriny, z tej malej dědiny, tam
spod Javoriny, tam si dífča namluvím…
Tato píseň z podhůří Bílých Karpat, kterým
vévodí vrch Velká Javořina (970 m n. m.), zazněla ve dnech 10. až 12. srpna na letošním
11. setkání Slavkovů ve Slavkově (okr. Uherské
Hradiště) několikrát. Je to ta Velká Javořina,
jejíž vysílač je vidět na horizontu téměř ze
všech částí Slavkova a širokého okolí a který
neomylně označuje místo na moravsko-slovenské hranici, kde se každoročně konají známá
setkání Čechů a Slováků.
Mimořádné a neobvykle dlouhé vedro
a sucho, které letos trápí nejen Česko, ale
i celou Evropu, se ve dny setkání zmírnilo o pár
stupňů, takže sobotní odpolední 6. ročník místního Folklorního dne, který byl součástí setkání Slavkovů, mohl proběhnout v areálu
fotbalového hřiště za přijatelných podmínek.
Na tomto festivalu se představilo několik oblastních souborů, pěv. sborů a cimbálových
muzik, ale také soubor Polana ze slovenského
Zvolena. Akci zaštítila i přítomnost hejtmana
Zlínského kraje Jiřího Čunka.
Letošního mezinárodního setkání, kterým se
završil první cyklus setkávání (2008–2018), se
zúčastnilo pět Slavkovů z Česka a pět ze Slovenska; polský Slawkow zastoupen nebyl. Jednotlivé Slavkovy propagovaly svoje obce již
tradičně ve svých stáncích a postupně byly představovány divákům i v hlavním programu na
pódiu. Náš Slavkov u Brna představil starosta
Bc. Michal Boudný a další členové delegace.
Obec Slavkov má přibližně 660 obyvatel, je
vzdálena 18 km od svého okresního města Uh.
Hradiště, ale leží v katastrálním území „Slav-

kov u Uherského Brodu“. Název obce je odvozen od bývalého majitele panství Slávka
z Oseka. Radnice a mateřská školka jsou umístěny v centru obce, základní škola nyní už
v obci není. Na okraji Slavkova jsou v ucelené
zóně soustředěny objekty několika firem. Počet
pracovních míst (800) v nich v současnosti převyšuje počet obyvatel, takže volná místa jsou
obsazována agenturními pracovníky. Sál tělocvičny je využíván i pro kulturní akce. K dispozici je obchod Hruška a Vinárna pod
třešněmi. V roce 1996 byl v obci otevřen Dům
pokojného stáří sv. Petra a Pavla.
Vedení obce v čele se starostou Mgr. Liborem Švardalou je velmi aktivní a v posledních
letech dosáhlo několik významných úspěchů.
V loňském roce zvítězila obec v soutěži Vesnice roku 2017 Zlínského kraje a v celostátním
kole skončila na 3. místě. V celostátní soutěži
Strom roku 2011 získala 2. místo jejich hrušeň
obecná rostoucí na okraji obce. Je přibližně 300

Adam Blahák na úvod zazpíval • Foto: L. Jedlička

let stará, má výšku 13 metrů a obvod kmene
přes 3,5 metru. Je stále ve výborné kondici
a letos je doslova plody obsypána.
Katastr Slavkova zasahuje i do území Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, která je lokalitou s významným výskytem zejména
mnoha druhů orchidejí, přičemž Všivec statný
se ve střední Evropě vyskytuje jen zde. Rozvoji
turistického ruchu v této oblasti přispívá i cyklostezka vedená podél silnice z vedlejší obce
Dolní Němčí do Slavkova, která byla vybudována před několika lety.
Kdysi stará dřevěná zvonice byla v roce 1927
nahrazena zvonicí zděnou s věžními hodinami.
Od zvonice vyšel v neděli dopoledne částečně
krojovaný průvod občanů obce a zástupců Slavkovů ke kapli sv. Zdislavy (z r. 2000), kde se
konala slavnostní mše sv. „za obyvatele všech
Slavkovů v Evropě“. Ještě předtím byla u hlavní
křižovatky zasazena Lípa přátelství.
Delegáti Slavkovů si v okolí prohlédli také
baziliku na Velehradě, expozici Živá voda
a Centrum slováckých tradic v Modré a Galerii
slováckých vín v Uherském Hradišti. Na závěr
setkání předali hostitelé všem Slavkovům
tablo, na kterém jsou přehledně uvedena jednotlivá setkání v letech 2008 až 2018. Tablo je
nyní umístěno na chodbě naší radnice na Palackého náměstí.
V roce 2019 se další setkání uskuteční v červenci ve Slavkově pod Hostýnem. Pro úplnost
uvádíme, že komunální volby se letos uskuteční nejen v Česku, ale i na Slovensku a v PolLadislav Jedlička
sku.
(Fotoreportáž najdete u téhož článku na webu
veslavkove.cz)
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Starosta Michal Boudný v diskuzi s moderátorem • Foto: L. Jedlička

Společné úvodní představení zástupců Slavkovů na pódiu Folklorního dne • Foto: L. Jedlička
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Stánek Slavkova u Brna s mnoha propagačními materiály • Foto: L. Jedlička

Starosta Slavkova u UH Libor Švardala a starosta
Slavkova u Brna Michal Boudný • Foto: L. Jedlička

Stánky Slavkovů • Foto: L. Jedlička

Folklorní den zaštítil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek • Foto: L. Jedlička

Závěrečné písně v sále • Foto: L. Jedlička

Zasazení Lípy přátelství • Foto: L. Jedlička
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Projekty města Slavkov u Brna v období 2015–2018
Vážení občané, dovolte nám, abychom vám předložili rekapitulaci investičních projektů za volební období 2014–2018 (resp. 2015–2018). Za
poslední čtyři roky město Slavkov u Brna opravilo a postavilo projekty
v hodnotě 205,5 milionů korun. Z velké části – téměř z poloviny – se podařilo získat finance i z jiných než městských zdrojů (81,5 milionů korun).
Dalších 124 milionů bylo investováno z městské pokladny.
V tomto období jsme se zaměřili na opravy chodníků a ulic. Po deseti
letech jsme se dočkali cyklostezky do Hodějic, užíváme si moderního stadionu i zkulturněného náměstí včetně odstartování rekonstrukce Společen-

ského centra Bonaparte. Podařilo se nám navýšit kapacitu ZŠ Tyršova. Od
příštího roku budeme svědky zahájení staveb hned dvou nákupních center
– v areálu bývalého cukrovaru a v ulici Křenovická. V následujících letech
bychom se také měli díky spolupráci s Jihomoravským krajem dočkat rekonstrukce průtahu městem (od Penny po odbočku na Němčany) nebo nové
centrály záchranných složek v areálu bývalé cukrovarské váhy. Připravujeme také rozšíření kapacity mateřské školy a rekonstrukci ulic Jiráskova,
Malinovského a Koláčkovo náměstí.
Michal Boudný, starosta

TOP investice
2015
Obnova historických alejí
(zámecký park, U Golfu, K Oboře,
ČsČK, Holubická, Křenovická) 22 mil. Kč
(dotace SFŽP 9,8 mil. Kč, město 12,2 mil. Kč)
Koupě areálu bývalých Vodovodů
a kanalizací Vyškov, ČSA – dnes
areál Technických služeb
10 mil. Kč
Rekonstrukce ulice Smetanova
III. etapa
4,1 mil. Kč
Oprava střechy Koláčkovo nám.
č. 108 (MŠ Zvídálek)
0,5 mil. Kč
Dětské hřiště Zlatá Hora 0,5 mil. Kč
2016
Zateplení a oprava fasády domu
s pečovatelskou službou
5 mil. Kč
Zřízení úsekového měření
na silnici I/50
1,8 mil. Kč
Obnova a nasvětlení přechodů
v ulici Čs. armády
0,2 mil. Kč
Veřejné osvětlení ul. Bezručova
Veřejné osvětlení ul. Sadová
2017
Rekonstrukce atletického
a fotbalového stadionu 45,5 mil. Kč
(dotace MŠMT + JMK 21,1 mil. Kč, město
24 mil. Kč). Zahájení stavby podzim 2016,
dokončení: podzim 2017
Přístavba ZŠ Tyršova
37,5 mil. Kč
(dotace MŠMT 25 mil. Kč, město 12,5 mil. Kč)
Rekonstrukce Slovanské ul. 8,4 mil Kč
Modernizace a zlepšení účinnosti
centrální kotelny Zlatá Hora 5,2 mil. Kč
Rekonstrukce elektroinstalace
v budově radnice č. 65
5 mil. Kč
Oprava fasád radnice č. 64 a 65 4,4 mil. Kč
(1,8 mil. dotace MK, město 2,6 mil. Kč)
Rekonstrukce elektroinst., inform. a bezp.
systému a v budově radnice č. 65 5 mil. Kč
Revitalizace, zklidnění a zkulturnění
Palackého náměstí – mobiliář, nový samozavlažovací trávník, vypořádání se s poničenými zídkami
4 mil. Kč
(práce probíhaly v letech 2017 a 2018)
Dovybavení koupaliště o nové
dětské atrakce
0,5 mil. Kč
Vybudování parkovacích stání
v Tyršově ulici
1,7 mil. Kč
Zpevnění jižního břehu
Velkého rybníku
1,7 mil. Kč
(dotace Ministerstvo zemědělství 1,4 mil. Kč,
město 300 tis.)
Oprava chodníků ul. Sušilova 0,8 mil. Kč
Oprava chodníků ul. Tyršova 0,6 mil. Kč
Veřejné osvětlení
Slunečná ulice
0,4 mil. Kč
2018
Záchrana zámecké zdi včetně rekonstrukce čínského altánu (2018–2020)
Celkové náklady cca
61 mil. Kč

Marie Jedličková, místostarostka
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(dotace IROP + stát 55 mil. Kč, město
6 mil. Kč rozložených do tří let)
Zpřístupnění valů zámku včetně
instalace výtahu
(2018–2020)
celkové náklady
56,6 mil. Kč
(dotace IROP + stát 51 mil. Kč, město
5,6 mil. Kč rozložených do tří let)
Cyklostezka Slavkov–Hodějice
celkové náklady
24,2 mil. Kč
(dotace IROP 19 mil. Kč, město 5,2 mil. Kč)
Koupě pozemku-proluky vedle
SC Bonaparte, Palackého nám.
pozemek v hodnotě 11 mil. (6 mil. úhrada
soukromým vlastníkům + zápočet bývalého areálu TSMS v hodnotě 5 mil. Kč)
Rekonstrukce ulice Nádražní
(zahájení v říjnu)
5,2 mil. Kč
Oprava střechy a zateplení
Společenské centrum Bonaparte
I. etapa
3,2 mil. Kč
Nákup čisticího vozu
Technické služby
3,8 mil. Kč
Oprava střechy a zateplení budovy
polikliniky č. 288 + klimatizace
v čekárně
2,5 mil. Kč
Památník obětem I. a II. světové
války (říjen 2018)
1,5 mil. Kč
Záchrana a restaurování soch
zapsaných na seznam ohrožených
památek
1,7 mil. Kč
(dotace ministerstva kultury)
Výměna povrchu ve sportovní hale
ZŠ Komenského
1,7 mil. Kč
Nákup sportovního vybavení
atletického stadionu
1,1 mil. Kč
Dovybavení a modernizace
kamerového systému
1 mil. Kč
Oprava silnice + chodníků Příční
Kaunicova
7,7 mil. Kč
(0,7 město + 7 mil. investor SKR Stav)
Rozšíření systému sběru
biologického odpadu – nádoby
a kompostéry do domácností
zdarma – nádoby
2,4 mil.
(dotace MŽP 2,1 mi. Kč, město 0,3 Kč),
kompostéry (6,9 mil. – příjemcem dotace
je mikroregion Ždánický les a Politaví)
Oprava chodníků ulice Tyršova
0,8 mil. Kč
Veřejné osvětlení ul. Nerudova
0,6 mil. Kč
Oprava střechy kabin a tribuny
stadionu
0,6 mil. Kč
Nové dětské hřiště na stadionu
(září 2018)
0,6 mil. Kč
(0,5 mil. nadace ČEZ)
Komunikace s občany, jejich
podpora a služby
• Personální posílení městské policie pro
zajištění dvousměnného provozu
• Bezplatné wi-fi připojení na Palackého
náměstí, v areálu zámku a na koupališti
(ve spolupráci s Vivo connection)
• Zvýšení příspěvku spolkům a organizacím na práci s mládeží i na samotnou
činnost
• Kurzy pro rodiče a děti zdarma (Dům
dětí a mládeže)
• Nové webové stránky města
• Spuštění a správa facebookového profilu
• Spuštění systému mobilního rozhlasu –
komunikace s občany pomocí SMS,
emailu a mobilní aplikace
• Elektronická úřední deska (spuštění
v září 2018)
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Plány, vize, údržba
• Pasportizace veřejné zeleně
odborné posouzení stromů a zeleně v intravilánu města
• Čištění a pasportizace kanalizačních vpustí
(pravidelná kontrola a následné čištění)
• Vypracování územních studií v rozvojové oblasti Bučovická. Tyto studie slouží k jasnému definování veřejného prostoru (parky, zeleň, chodníky…) v této
lokalitě – náklady: 0,7 mil. Kč
(dotace 675 tis. IROP)

Projekty v přípravě
Oprava průtahu městem – silnice, křižovatky,
chodníky, parkovací místa…
Jihomoravský kraj zpracovává projektovou dokumentaci
na rekonstrukci silnice III/0501 (průtah městem od Penny
po Bučovickou) – kromě samotné opravy povrchu by měly
vzniknout kruhové křižovatky, přechody pro chodce a podélná parkovací stání. Projekt je městem odsouhlasený.
Kraj připravuje podklady pro zajištění financování.

8/2018

Výstavba obchodního centra v areálu bývalého
cukrovaru
Přepokládané zahájení stavby: jaro 2019. Investorem je
společnost LIDL, s.r.o. Město se na projektu podílelo v přípravné a vyjednávací fázi.
Výstavba obchodního centra v ulici Křenovická
(Zahradní centrum)
Investorem je sdružení soukromých subjektů. Vzniknout by
měly prodejny Billa, Pepco, Teta… Město podepsalo s investorem smlouvu o podmínkách výstavby. Projekt je ve
stadiu žádosti o územní rozhodnutí.
Demolice domu nebo záchrana památky?
Je zpracován demoliční záměr na budovu Husova 63.
V této chvíli město čeká na rozhodnutí ministra kultury
o podnětu na vyhlášení domu kulturní památkou.

Louka v lokalitě Zelnice • Foto: archiv MÚ

Projekt na vznik parku u silnice I/50 v lokalitě Zelnice
Kromě rekreační funkce bude park chránit proti hluku
a prašnosti.
Zpracované projektové dokumentace
Čapkova, Mánesova, Tylova, regenerace venkovních
ploch na sídlišti Nádražní a Zlatá Hora
Zahájeny práce na projektových dokumentacích
Jiráskova, Malinovského, Koláčkovo náměstí, Polní, Havlíčkova, Lesní. Obnova zámeckého skleníku.

Centrála hasičů a záchranné služby vedle autobusového nádraží
Výstavba centrály hasičského záchranného sboru a záchranné služby Jihomoravského kraje v areálu bývalé cukrovarské váhy (vedle autobusového nádraží). Termín zahájení
stavby (hasiči): podzim 2018. Investory budou Jihomoravský
kraj a ministerstvo vnitra. Město stavbu podpoří uděleným
právem stavby na městském pozemku (hasičská stanice)
a směnou pozemku pro záchrannou službu.

Dům č. 63 v Husově ulici • Foto: B. Maleček

V příštím čísle přineseme
přehled společenských akcí
konaných v období 2015–2018.

O prázdninách se ve škole Komenského nezahálí
Po ročním provozu bylo nutné
dát budovu školy do „servisu“.
Velkou investici vyžadovala rekonstrukce podlahy v hale, kterou jsme museli vyměnit, protože
se začala vlnit. Po šestnácti letech dosahovaly
vlnky takových rozměrů, že po nich poskakoval míček.
S přípravou projektu jsme započali již na
jaře, kdy jsme hledali povrch, který by byl
univerzální a vyhovoval většině sportů. Nakonec naše volba padla na materiál, který
jsme viděli v hale na VUT v Brně. S pracemi
se započalo počátkem července. Nejprve se
musel odstranit starý povrch. Z toho jsme
měli obavy, protože by při této práci mohlo
dojít k poškození betonového podkladu, ke
kterému byl přilepen. Naštěstí se ukázalo, že
se ve velké většině plochy s lepidlem nespojil, a tak šel sundat velmi snadno. V další fázi
se muselo seškrabat staré lepidlo, pak následovalo vyrovnání celého povrchu haly stěr-

Zahájení školního roku
Školní rok bude zahájen v pondělí 3. září
v 8 hodin. První ročník má společné zahájení
v divadelním sále ve staré školní budově –
vchod od kostela, ostatní ve třídách. Rozmístění tříd bude vyvěšeno na webu školy
v úterý 28. srpna.
Vladimír Soukop, ředitel

kou a v týdnu od 20. srpna se začne (začalo –
psáno 14. srpna) s pokládkou povrchu. Pokud
nám nic nezkomplikuje situaci, bude hala připravená pro plný provoz v novém školním
roce.
Letos jsme z bezpečnostních důvodů vymalovali různými barvami všechny chodby,
opravili malby ve třídách a ve dvou kabinetech ve staré budově jsme provedli výměnu
ještě původních podlah.
Do školní jídelny přibyl nový objednávkový terminál, který má barevnou dotykovou
obrazovku a strávník si na něm, kromě objednávek, může kontrolovat i stav svého konta.
Terminál byl zabudován i u výdejního
okénka, a tak má paní kuchařka plný přehled
o strávníkovi, který si čipuje oběd a není
nutné v případě komplikací, aby strávník odcházel k vedoucí školní jídelny. Samozřejmostí je i každoroční servis všech zařízení
kuchyně tak, aby byla plně připravena od září
obsloužit 1000 strávníků.
Kromě výše popsaných větších aktivit probíhá i drobná údržba na zařízení školy – opra-

Nabídka zájmového vzdělávání
ve školním roce 2018/2019
Ve školním roce jsme pro Vás připravili
pestrou nabídku kroužků a akcí. Celý aktualizovaný přehled, informace k přihlášení a registraci naleznete na našich webových stránkách
ddmslavkov.cz.

Léto se vydařilo
Léto pomalu končí a s ním i příměstské tábory, které probíhaly u nás na Domě dětí
a mládeže ve Slavkově u Brna. Během pobytu
si děti zasportovaly, řešily různé záhady, soutěžily, vyráběly a tvořily. Čas zbyl i na návštěvu slavkovského koupaliště, cyklovýlet

nebo na setkání plné smíchu pod vedením brněnské lektorky.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
organizaci programu, kterého se zúčastnilo přibližně 100 dětí. Fotogalerii naleznete na našich
DDM
webových stránkách.

vují se kliky, dveře, lavice, židličky a tabule.
Čistí se koberce, dávají se do pořádku šatní
skříňky a provádí se mnoho další drobných
prací, které se během desetiměsíční zátěže
nashromáždily. Pro strávníky ze Základní
školy Tyršova jsme rozšířili šatnu.
Souběžně se zabýváme i rozpočtem pro
rok 2019, neboť chceme provést kompletní
opravu střechy na nové budově. Prostory pod
střechou v této části školy se přehřívají a každoročně v květnu a červnu (letos už
i v dubnu) se v nich nedá pořádně učit.
Řešením by byla tepelná izolace střechy,
venkovní žaluzie na oknech běžných a střešních a centrální klimatizace. Klimatizaci by
mohla využívat i školní kuchyně a mateřská
škola.
Vladimír Soukop, ředitel

Osmáci v Liko-su
Žáci osmých ročníků ZŠ Tyršova navštívili
slavkovskou rodinnou firmu LIKO-S. Exkurze proběhla v rámci vyučovacího předmětu Člověk a svět práce a byla velmi
vhodným doplněním části učiva tohoto předmětu ekonomika a provoz domácnosti.
Pan Musil, majitel firmy, žákům firmu
představil. Dále byla pro žáky připravena prezentace na velmi důležité téma dnešní doby –
finanční gramotnost. Byli provedeni výrobní
halou s výkladem. Velmi zajímavým bylo pro
žáky seznámení s interaktivní multimediální
příčkou SMART-i-WALL. Samozřejmě nechyběla prohlídka a informace o ekologické
kancelářské budově LIKO-Noe, která je energeticky soběstačná a umí bezezbytku hospodařit s vodou.
Firma LIKO-s měla exkurzi pro žáky připravenu tak, že je zaujala. Žáci z exkurze odcházeli obohaceni o velmi zajímavé poznatky
Hana Charvátová
a informace.
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Koncert na nádvoří zámku • Foto: archiv ZS-A

Hudba Hradní stráže a Policie České republiky
Jde o velký dechový orchestr, který již více
jak 70 let vysoce profesionálně reprezentuje českou hudební kulturu, a to nejen doma, ale
i v zahraničí. Svým vznikem v roce 1945 navázal na bohatou tradici vojenských, policejních
i četnických hudeb z období první československé republiky. Šlo totiž o hudební tělesa, která
byla vždy neoddělitelnou součástí naší hudební
kultury a zároveň ukázkou hudební vyspělosti
národa.
Mezi prvořadé povinnosti Hudby Hradní
stráže a Policie České republiky patří zajištění
hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích na Pražském hradě, především
státních návštěv a nástupních audiencí vel-

vyslanců. Orchestr je také významným
kulturním reprezentantem Policie České republiky a zároveň plní veškeré služební úkoly vyplývající z tohoto postavení.
V rámci tohoto tělesa působí také menší soubory - dechové trio Domino, Pražský žesťový
septet, Žesťový kvintet, Dechový oktet, Big
Band, skupina Largo, skupina Richard a malý
dechový orchestr Formanka. Jejich zaměření
i repertoár vhodně doplňuje široký záběr působnosti orchestru. Kromě svých povinností se
orchestr po celou dobu své existence věnuje
také koncertní a nahrávací činnosti. Na jeho
kontě je více než dvacet profilových CD. Mezi
nejvýznamnější koncertní aktivity orchestru

patří hostování na Mezinárodním hudebním
festivalu Pražské jaro, Americké jaro a účinkování v rámci svatováclavských oslav.
Hudba Hradní stráže a Policie České republiky dosud hostovala v šestnácti státech Evropy, Mongolsku, Japonsku a USA, kde v roce
2002 provedla samostatný koncert ve slavné
Carnegie Hall.
Hudbu Hradní stráže a Policie České republiky si můžete přijít poslechnout v sobotu
15. září od 18 hodin na nádvoří zámku. Jako
sólisté vystoupí Gabriela Urbánková a Tomáš
Savka, řídí šéfdirigent plk. Václav Blahunek.
Moderovat bude Petra Eliášová. Vstupné je
vs
zdarma.

Ohlédnutí za Letním filmovým festivalem 2018
Nazývat letní kino v zámecké zahradě festivalem je možná poněkud nadnesené, neboť festivaly tohoto druhu mají obvykle jisté
tematické zaměření, ale vzhledem k založené
novodobé tradici (a také s ohledem na historii)
ponecháváme tomuto „podniku“ nadále výše
uvedený název. Bez ohledu na pojmenování je
při pohledu na návštěvnost zřejmé, že tzv. „letňáky“ jsou oblíbenou kratochvílí pro všechny
věkové skupiny obyvatel Slavkova a, troufám
si tvrdit, širokého okolí. Obzvláště je-li počasí
takové, jaké bylo.
V loňském roce byla návštěvnost festivalu
velice slušná, avšak letošek předčil veškeré
naše odhady. Vždyť jen na film „Tátova volha“
přišlo téměř tisíc diváků (při zápočtu volných
vstupenek bychom nebyli daleko od pravdy).
Připomínán, že kapacita „kamenného kina“ je
296 osob). Z tabulky je dále patrné, kolik lidí

Letní kino • Foto: archiv ZS-A

navštívilo ten který film. Celkově přišlo na
všechny filmy báječných 3334 platících diváků. Průměrná návštěvnost na jedno představení tedy činí 417 osob.
Oproti předchozím ročníkům jsme letos pracovali jen s vlastním technickým zařízením,
včetně projekční plochy (chcete-li promítacího
plátna, které se podařilo získat díky finanční
podpoře městského úřadu). I kvůli jeho rozměrům jsme se vrátili do středové osy zámku, byť
bylo nutno kvůli přílišnému jasu na pozadí posunout začátky představení o 15 minut. Rozhodli jsme se rovněž pro zadní projekci, čímž
byl zcela odbourán problém se zastíněním
plátna „promítací kabinou“.
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.
A děkujeme zejména vám, divákům, kteří
jste navštívili letošní filmový festival (mnozí
opakovaně) a těšíme se na setkání u dalších
filmů nejen na filmovém festivalu.
Jiří Blažek, ZS-A

Přehled filmů a návštěvnosti
29. 7. neděle
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI 450 diváků
30. 7. pondělí
ČERTOVINY
550 diváků
31. 7. úterý
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
146 diváků
1. 8. středa
TÁTOVA VOLHA
926 diváků
2. 8. čtvrtek
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 296 diváků
3. 8. pátek
PO STRNIŠTI BOS
422 diváků
4. 8. sobota
COCO
368 diváků
5. 8. neděle
TOMB RAIDER
176 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
2018 – 3334 návštěvníků (+ cca 250 volných vstupů)
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Výstava o Václavu hraběti Kounicovi a kořenech rodu
Zámek Slavkov – Austerlitz v září otevře
výstavu s názvem Václav hrabě Kounic
a česká větev významného rodu Kouniců.
Připomínáme si totiž 170. výročí od narození
JUDr. Václava hraběte Kounice a 110. výročí
od jeho nejznámějšího činu – daru kounicovského paláce v Brně českým brněnským studentům.
Pozornost bude pochopitelně věnována
oslavenci – Václavu Kounicovi, jeho životu
a významu. Součástí této oblasti budou i oba
Kounicovy neortodoxní sňatky (s herečkou Josefínou Čermákovou a nezámožnou dívkou
Josefínou Horovou), které jej vzdálili jeho
šlechtickým příbuzným. Výstava se však nebude věnovat pouze osobnosti Václava hraběte
Kounice, ale rovněž rodovým kořenům české
větve Kouniců. Návštěvník se blíže seznámí
např. s rodinnými vazbami Kouniců na vojevůdce Albrechta z Valdštejna.
Na výstavě budou ve Slavkově u Brna
poprvé představeny rovněž památky z rodinného sídla Kouniců – zámku v Zahrádkách
u České Lípy (dříve nazývaného Nový
Zámek, Neuschloss) a ze zámečku Obora

u Uherského Brodu. Tyto exponáty byly zapůjčeny Národním památkovým ústavem
a Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.
Vernisáž výstavy se bude konat ve čtvrtek

Václav hrabě Kounic • Foto: archiv ZS-A

6. září v 17 hodin Rubensově sále Zámku
Slavkov – Austerlitz. Návštěvníci budou mít
možnost si výstavu prohlédnout v 1. patře
slavkovského zámku až do 25. listopadu 2018.
Martin Rája, ZS-A

Josefína Kounicová (roz. Horová) • Foto: archiv ZS-A

Test památek MF Dnes: Zámek Slavkov je top
výletním místem pro rodiny v Česku
Zámek Slavkov – Austerlitz je ideální památkou pro rodiny s dětmi. Potvrdil to nezávislý test deníku MF Dnes, který testoval
patnáct nejoblíbenějších památek v České republice. Zámek ve Slavkově u Brna patřil
nejen mezi nejlépe hodnocené, ale také jako jediný splnil všechna testovaná kritéria. Výslednou 90procentní recenzi získal zejména za

Svět kostiček • Foto: archiv ZS-A

otevřenost pro rodiny s dětmi v podobě speciálních prohlídkových tras, poskytovanými
službami jako například přebalovací pult, dětská herna, hřiště nebo také cenovou přijatelností vstupné i občerstvení.
Výslednou známku přitom zámek nedostal
pouze za objektivní kritéria, ale názor na památku vyslovily samotné děti. „Mně se líbily
hlavně princeznovské šaty, vějíř a slunečník
a taky šifrovačka o koruně. Paní moc hezky
povídala o zámku. Fajn bylo taky skládání
z lega a taky výstava,“ uvedla šestiletá Halinka,
která doprovázela redaktorku MF Dnes.
Zámek Slavkov – Austerlitz od loňského
roku nabízí rodinám s dětmi speciální prohlídkovou trasu, na níž děti luští záhadu ztracené
koruny. Aby byly vtažené ještě více do příběhu, mohou si obléct i originální kostýmy.
Větším dětem je přizpůsobený i základní prohlídkový okruh Historické sály. Aby je výklad
ještě více bavil, můžou se vybavit speciálním
kresleným průvodcem se zábavnými úkoly.
Děti jsou vítány také v expozici Austerlitz –

Slavkovské restaurování
Již sedmý rok spolupracuje Zámek ve Slavkově u Brna s Vyšší odbornou restaurátorskou
školou z Brna. Studenti restaurování pod dohledem zkušených restaurátorů a pracovníků
zámku obnovují zašlou krásu vybraných sbírkových předmětů.
Tuto svou práci pak prezentují veřejnosti. Ta
má možnost nahlédnout pod pokličku velmi
zajímavého oboru, dovědět se o postupech restaurování a jejich náročnosti. Díky průběžné
dokumentaci pak návštěvníci mohou sledovat
výsledky jejich práce. Předměty pro restaurování jsou vybírány tak, aby si restaurátoři vy-

zkoušeli co nejvíce technik a předměty, někdy
i se zajímavou historií, jsou prezentovány
přímo v expozicích zámku nebo na připravovaných výstavách.
V podzimním běhu Slavkovského restaurování budou studenti pracovat na zatím největším sbírkovém předmětu – novorenesančním
sekretáři, který pochází z pražského bytu Václava a Josefíny Kounicových.
Slavkovské restaurování je přístupné široké
veřejnosti zdarma od 4.–27. září 2018 dle otevírací doby zámku, pouze však v pracovní dny,
vs
v přízemí pravých arkád zámku.

malé město velkých dějin i v nové výstavě
v podzemí. Obě expozice jsou interaktivní
a tak se rodiče nemusí bát, že by děti nemohly
na nic sahat. Až do konce srpna je na zámku
k vidění také výstava Svět kostiček včetně dětské herny plné dílků Lego. Na děti je také zaměřená nová výstava v konírnách Fyzika hrou.
Průvodci v zámeckých prostorách také pravidelně rozehrávají pohádkové příběhy jako například Popelku, Sněhurku nebo Hrůzostrašné
prohlídky.
„Mám velkou radost, že naše snaha otevřít
památku nejen zájemcům o historii, ale také
nejmenším návštěvníkům, je pozitivně přijata.
Přestože není jednoduché skloubit dětskou zvídavost a spontánnost s ochranou cenných předmětů v prohlídkových trasách, věřím, že se
nám to spolu s našimi průvodci daří skloubit.
Tato otevřenost se pak odráží nejen na tvářích
návštěvníků, ale také na zvedající se návštěvnosti památky a to je pro nás samozřejmě největší satisfakcí,“ uvedla ředitelka zámku
vs
Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická.

Den seniorů
I tento rok se můžete
těšit na nabitý program
oslav dne svátku seniorů v neděli 30. září na
SC Bonaparte a zámku
Slavkov – Austerlitz. Čeká na vás od 10
hodin protažení u jógy ve společenském
centru Bonaparte, od 13 hodin se můžete
těšit na novinku – výtvarný workshop a od
16 hodin je pro vás připravena beseda na
zámku. Tento rok zavítá na zámek pan provs
fesor Štědroň. Vstupné je zdarma.

8/2018
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Veterán bus Kříž
V sobotu 1. září se v Telnici koná I. ročník
Veterán bus Kříž při příležitosti podnikání rodiny Křížových. Mezi 9. a 10. hodinou přijedou
historické autobusy na parkoviště u Sokolovny
v Telnici. Kolem 14. hodiny proběhne projížďka autobusů po okolí. Příjezd autobusů na
zámek Slavkov – Austerlitz do parku je plánovaný na 14.30 h. Více než hodinu je zde budete
moci obdivovat a pak budou před 17. h. pokraZS-A
čovat dále zpět do Telnice.
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Koncert Esther Yoo
a Czech Virtuosi
V pondělí 10. září se od 19 hodin uskuteční
koncert Esther Yoo a Czech Virtuosi v historickém sále zámku Slavkov – Austerlitz.
Vstupenky si můžete zakoupit v informačním centru pod zámkem nebo online v předprodeji. Vstupné dospělý 170 Kč a děti,
senioři, studenti nebo ZTP 130 Kč.
vs

Pěvecký sbor Mladost / Foto: archiv souboru

Kostýmované prohlídky zámku

Koncert pěveckého
sboru Mladost

Vraťte se s námi zpět do druhé poloviny 18.
století, kdy na rakouském trůně seděla z Boží
vůle uherská a česká královna, arcivévodkyně
rakouská, vévodkyně burgunská a hraběnka
tyrolská. My, ji známe jako císařovnu Marii
Terezii, ale tato dáma nikdy korunována nebyla. K ruce měla kancléře, významného moravské šlechtice, Václava Antonína Kounice,
majitele slavkovského zámku. Jaké starosti
vyplývaly z role prvního rádce, o co všechno

Stalo se již tradicí, že po letním soustředění
našeho sboru, vystoupíme pro své posluchače
s novým repertoárem v krásných prostorách
slavkovského zámku.
Koncert se uskuteční v neděli 23. září v 15
hodin zámecké kapli sv. Kříže a na programu
budou skladby světské, duchovní i lidové.
Srdečně zveme všechny, kteří s námi chtějí
prožít příjemné odpoledne. Těšíme se na vaši
Ilona Zyková
návštěvu.

se kníže zasloužil a k čemu přispěl, si přijďte
poslechnou a zažít na vlastní kůži za námi na
zámek Slavkov – Austerlitz v sobotu 22. září.
Nudit se určitě nebudete!
Prohlídky budou probíhat v časech10.30,
11.30, 12.30, 14.30, 15.30 hod. Vstupenky si
můžete zarezervovat na pokladně zámku na tel.
č. +420 544 227 548 nebo na e-mailové adrese
rezervace@zamek-slavkov.cz.
eš
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K nedožitému jubileu Oldřicha Klobase
V poslední dekádě měsíce září si připomeneme nedožité pětaosmdesátiny významné
slavkovské osobnosti – pana Oldřicha Klobase.
Narodil se 20. září 1933 v nedalekých Křenovicích, ale podstatnou část života prožil právě
ve Slavkově u Brna. Do jeho osudů se promítla
složitá realita člověka, který se narodil do neklidného dvacátého století. Když skončila
druhá světová válka, lidé si mysleli, že začíná
nová doba, spravedlivější, která zajistí všem
lepší život, než jaký vedli dosud. Ale – aniž to
bylo současníkům hned zřejmé – v Československu se rozhořel boj mezi komunisty na
jedné straně, kteří spoluobčanům slibovali ráj
na zemi, avšak současně usilovali o nastolení
diktatury, a stoupenci demokracie na straně
druhé, kterým trvalo dlouho, než komunistické
záměry prohlédli a pokusili se jim zabránit.
Každý se musel v této složité době rozhodnout,
na jakou stranu se postaví, kde je jeho místo.
Když se v únoru 1948 komunisté chopili
moci, studoval Oldřich Klobas na bučovickém
gymnáziu. Svůj volný čas trávil se stejně starými kamarády ve skautské organizaci Junák.
Ta je vedla k čestnosti, poctivosti, pěstovala
v nich smysl pro spravedlnost a statečnost. To
se s komunistickou morálkou neslučovalo. Už
tehdy se jim dostaly do rukou protikomunistické letáky a oni je – spíše z mladistvé naivity
než z jiného důvodu – začali opisovat a rozšiřovat mezi známé. Po maturitě Oldřich pokračoval ve studiu na vysoké škole, stal se
posluchačem Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity. Ve stejné době se spíše nevinná hra na ilegalitu změnila v činnost, která
pro komunistický režim znamenala skutečné
nebezpečí, byť dílčí a poměrně snadno odstranitelné. Jejich klukovská parta se změnila ve
skutečnou ilegální organizaci – Oldřich Klobas
pro ni vymyslel název SODAN (Skautská Organizace Demokracie a Nezávislosti), která
podnikala cílené akce proti KSČ a jejím mocenským strukturám.
Reakce Státní bezpečnosti na sebe nedala
dlouho čekat; v roce 1953 byli členové skupiny
SODAN pozatýkáni, Oldřich Klobas mezi
nimi. V soudním přelíčení, konaném 9. až 11.
března 1954 byl odsouzen k 15 letům odnětí
svobody. Trest si odpykával ve vězení na Mírově, pak v dolech na uran v trestních táborech
Nikolaj a Rovnost. Naštěstí se doba měnila
i v komunistickém Československu a k lepšímu se změnila i pro Oldřicha. Nemusel se
odsedět celých 15 let, ale díky milosti prezidenta Novotného se na svobodu dostal podmínečně už 12. listopadu 1963, tedy po
desetiletém věznění.
Člověk s cejchem aktivního bojovníka proti
komunistickému režimu neměl v „socialistic-

kém“ Československu mnoho možností jak se
plnohodnotně uplatnit. Naštěstí se na Mírově
vyučil soustružníkem a mohl toho po návratu
na svobodu využít. Nejprve na státním statku
v Bruntále, pak ve Vítkovických železárnách,
nakonec v závodě AGRA ve Slavkově u Brna,
kam se po letech vrátil a kde založil novou rodinu.
Já jsem měl to štěstí, že jsem Oldřicha Klobase poznal v polovině 80. let, kdy jsem začal
s Historickým muzeem ve Slavkově intenzivněji spolupracovat. Byl tehdy členem vědecké
rady této instituce a výrazně se podílel na její
činnosti. Ačkoliv se živil rukama jako dělník –
na to, že by mohl dokončit vysokou školu,
musel samozřejmě zapomenout – byl svým založením intelektuál. Hodně četl a sám cítil potřebu psát. Když jsem se stal ředitelem muzea,
sblížili jsme se ještě víc a stali jsme se kamarády. Oldřich mi dával číst své povídky a další
literární pokusy. I já jsem se tehdy pokoušel
psát a tak jsme si své literární plody vyměňovali, radili jsme si a pomáhali.
V roce 1987 mu vyšla první knížka, jmenovala se, Jak umírají růže a vydal ji Městský
výbor Československého svazu protifašistických bojovníků v Ostravě. Byl to úspěch, ne
snad čtenářský či komerční, protože šlo o Oldřichovu prvotinu, ale lidský a – řekněme –
i politický, protože vydat knížku bývalému politickému vězni nebylo ničím samozřejmým.
Ale netrvalo a doba se opět změnila. Přišel listopad 1989, komunistický režim se sesypal
a Oldřich Klobas se zapojil se vší vehemencí
do činnosti Občanského fóra ve Slavkově
u Brna. A ve své společenské angažovanosti
pokračoval i v dalších letech, kdy se stal členem zdejšího městského zastupitelstva. Především se však věnoval literární práci. Svoboda,
která u nás zavládla, mu umožnila vybírat si
z velkého množství témat, jež zpracoval ve
svých knihách. Ty nyní vycházely jedna za
druhou: v roce 1993 napsal životopis jednoho
z posledních majitelů slavkovského panství
Václava hraběte Kounice, dal mu název Šlechtic nejen rodem. V roce 1997 životopis malíře
Aloise Kalvody, roku 2005 životopis malíře
Františka Mořice Nágla Malíř neumírá, ve
stejném roce životopis Napoleonova švagra,
neapolského krále Joachima Murata, kterému
dal název Sekáč Murat. O dvě léta dříve, v roce
2003 mu vyšel životopis slavného cestovatele
a arabisty Aloise Musila a o něco později životopis našeho společného přítele, skvělého
grafika a medailéra Karla Zemana, jemuž dal
podtitul Nepříliš vážná biografie. Své prožitky
z komunistického vězení zpracoval v autobiografické knize, Jak se chodí v laně, která sice
vyšla již v roce 1996, ale kterou uvádím jako

Prohlídky depozitářů zámku
Mimořádné prohlídky depozitářů na zámku
se uskuteční v sobotu 15. září v 9.30 a 13 hod.
Můžete obdivovat dovednosti našich předků
a shlédnout množství zajímavých předmětů, se
kterými se běžně na zámku nepotkáte. V inventáři jsou předměty z pozůstalosti Václava
a Josefiny Kounicových, zajímavou sbírku
hodin, včetně věžních hodinových strojů, litinových kamen, šicích strojů, nábytek z růz-

ných vývojových období, sbírku archeologických nálezů i „novodobé“ keramiky od 19. století, či depozitář textilu. Celý výklad je v režii
historiků zámku. Tyto prohlídky se konají mimořádně pouze dvakrát do roka a počet je
omezený, proto si místa zavčas rezervujte na
rezervace@zamek-slavkov.cz nebo na telefonu
+420 544 227 548. Délka prohlídky je 105
vs
minut. Vstupné je jednotné 120 Kč.

Oldřich Klobas

poslední proto, že nakladatelství Academia
v Praze se rozhodlo vydat ji v letošním roce
znovu.
Oldřich Klobas nás všechny – nejenom svou
manželku, slavkovskou paní učitelku Dagmar
Klobasovou a jejich dceru – ale opravdu nás
všechny, kdo jsme ho měli rádi, zklamal jen
jednou: 7. září 2005, kdy zemřel ve věku 72 let
na následky těžké nemoci. Jsem přesvědčen,
že byla důsledkem jeho dlouhodobého věznění
v uranových dolech, ostatně připravila o život
celou řadu dalších lidí, které komunistický
režim připravil o svobodu a odsoudil k otrocké
práci. Nikdy na Oldřicha Klobase nezapomenu. Budiž čest jeho památce!
Jiří Pernes

Kráska a zvíře – pohádková
prohlídka zámku
Srdečně Vás zveme 30. září na pohádkovou
prohlídku Kráska a zvíře, která se odehraje
v prostorách prohlídkové trasy Historické sály.
Zejména děti s rodiči jsou tak součástí krásného příběhu a octnou se v těsné blízkosti
krásné Běly, ale také děsivé Bestie. Tím zároveň upozorňujeme na poněkud děsivější element v prohlídce a nedoporučujeme ji dětem,
které se bojí.
Začínáme v 13.30, 14.30 a 15.30 hodin. Prohlídka trvá přibližně 45 minut a z důvodu omezené kapacity je nutná předchozí rezervace na
tel. 544 227 548.
Vlastní kostýmy dětí jsou velice vítány, ale
nejsou podmínkou. Těší se na Vás průvodci
David Kučera, ZS-A
zámku!
Technické služby města Slavkov u Brna

přijmou brigádníka
na dobu určitou s nástupem ihned
na pozici

pracovníka čistoty města
a veřejné zeleně
Výhoda: práce s křovinořezem
Telefonní kontakt: 544 221 302

Daruj
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Zdravý člověk ve věku 18 - 60 let.
Člověk s váhou nad 50 kg a max do 130 kg.
Člověk ochotný podstoupit vstupní lékařskou
prohlídku, která je součástí odběru a zaručuje
Vám neustálou kontrolu Vašeho zdravotního stavu.

ž
za ka r
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Člověk ochotný strávit u nás 45 - 60 min svého času.
Občanský průkaz a zdravotní kartičku s sebou.

...protože pomáhat je lidské.

věrnostní program

Odběr je bezbolestný a podobný odběru krve.

pravidelná kontrola
zdravotního stavu

on-line objednání

nápoje zdarma

Kde nás najdete?

Břeclav - -3DODFKDɓbreclav.caraplasma.cz
Brno - 8'£OQLFH0RGěLFHQ£NXSQ¯FHQWUXP2O\PSLDɓbrno.caraplasma.cz

*Mercedes-Benz A 160, uvedená splátka je platná pro plátce DPH na dobu 36 měsíců při nulté navýšené splátce ve výši 0% (bez akontace) a proběhu 15 000 km/rok. Nedílnou součástí
splátky je kompletní pojištění vozidla. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, slouží pouze pro porovnání s jednotlivými typy vozidel. Foto je pouze ilustrativní.

Operativní leasing ... prostě jen jezdíte.

David Miksche
prodejce osobních vozů | mob.: 775 852 080 | www.hosekmotor.cz

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
• přípravky na opalování

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

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.
sobota 8–11 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Do našeho týmu hledáme nového kolegu/kolegyni, svědomitého a ochotného týmového hráče.

• ŠVADLENA
• OPERÁTOR/KA ČISTÉHO PROVOZU
CO NABÍZÍME?







MNOŽSTVÍ ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD
ODMĚNY ZA DOBŘE VYKONANOU PRÁCI
5 DNŮ DOVOLENÉ NAVÍC
PŘÍSPĚVKY NA STRAVOVÁNÍ FORMOU STRAVENEK BEZ DOPLATKU
PRÁCE NA PLNÝ ÚVAZEK (U PRACOVNÍ POZICE ŠVADLENA

TAKÉ MOŽNOST ZKRÁCENÉHO ÚVAZKU ČI DLOUHODOBÉ BRIGÁDY)

KONTAKT:

NOVÉHO KOLEGU/KOLEGYNI PEČLIVĚ ZAUČÍME. OZVĚTE SE NÁM NA NÍŽE UVEDENÝCH KONTAKTECH.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

ELIS TEXTIL SERVIS S.R.O.
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 352, 684 01 SLAVKOV U BRNA
TEL. 544 227 585 • EMAIL: SLAVKOV@SNDI.cz
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cpzp.cz/sport

VÝSTAVBA BYTİ
A RODINNÝCH DOMİ
VE SLAVKOVÜ U BRNA
Váš podpis
dokáže zázraky
Pro začátek 700

Kč na sport

Podepište registraci k ČPZP do 30. 9. a čeká na vás až:

vyberte si svıj

1 500 Kč na očkování
3 000 Kč pro maminky a miminka
1 000 Kč na plavání pro děti

810 800 000
Þ www.cpzp.cz

kód pojišťovny

Více informací na cpzp.cz/programy
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VYSNÜNÝ DİM

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední
světové dodavatele zdravotnických a hygienických výrobků

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• mzdová účetní
• odborný poradce/odborná poradkyně
pro operační sály
• personalista/ka
• výrobní controller
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• manipulační dělník
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické výrobě

vyberte si svıj

VYSNÜNÝ BYT

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• 3 dny dovolené navíc
• příplatky nad zákonnou výši – příplatek za odpolední směnu
16 Kč/hod; příplatek za práci v noci
27 Kč/hod; příplatek za práci v sobotu 15 % průměrného výdělku;

příplatek za práci v neděli 20 %
průměrného výdělku
• možnost osobního rozvoje
v rámci L&R Academy
• kooperativní prémie
• dotované stravování
• vánoční odměny
• vitaminové balíčky
• věrnostní odměny
• firemní akce a benefity

Bližší informace k pozicím a aktuální nabídku námi nabízených pozic najdete na
www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/

Neváhejte a kontakujte nás:
e-mail: Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 632, mobil: +420 739 529 558
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

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

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

Zaručený způsob,
jak ochránit svou
největší investici.

Nový Touareg.
Podnikejte s rodinou velké věci.
Volkswagen Touareg krásně zapadne do vašich rodinných i business plánů. Výbava, kterou od něj očekáváte,
je pro něj samozřejmostí. Navíc nabízí zcela novou digitální přístrojovou desku Innovision Cockpit, asistenta
nočního vidění Night Vision, LED-Matrix světlomety IQ. Light nebo systém aktivní stabilizace náklonu.
Takže s přehledem ustojíte jakékoliv dobrodružství, do kterého se pustíte.

Nečekáme na budoucnost. Tvoříme ji.
www.volkswagen.cz/touareg
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Touareg: 6,6–6,9 l/100 km, 173–182 g/km.
Vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 122-3, www.autobayer.cz, e-mail: osobni.vw@autobayer.cz

Absolventi kurzů Akademie Bojových Umění • Foto: H. Jedličková

Akademie Bojových Umění – Nábory-tréninky-novinky 2018/2019
Co bylo! Co Je! Co plánujeme
• V loňském školním roce proběhlo spoustu seminářů a workshopů, jak v České Republice, tak v zahraničí. Ne jen studenti akademie se účastnili
různých seminářů pod vedením Petra Hlaváče. Některé semináře byly i pro veřejnost. Jako je např. obrana a použití teleskopického obušku, přepadení ve
vozidle, sebeobrana pro ženy a dívky pod vedením
Kristýny a mnoho dalšího. Opět proběhl seminář
Krav Maga a Jiu Jitsu v anglickém Milton Keynes,
kterého se účastní každoročně i spoustu studentů
z ABU. Samozřejmostí je pro nás pořádat i semináře
pro děti. Seminář s názvem BootCamp Kids proběhl
na území města Slavkova. Zahájení bylo v naší akademii, dále v prostorách squashe sportovního centra
Bonaparte, následoval oběd a zakončení v zámeckém parku a nádvoří. Letošní pátý International BootCamp byl v počtu 100 cvičenců z různých zemí
a oddílů. Většina si sáhla až na dno, ale zvládl to
každý. Školní rok byl zakončen zkouškou na žákov-

ské stupně a jeden mistrovský 1 DAN. Prvního července proběhl speciální seminář pod vedením Petra
Hlaváče na Bahamách. Jako první instruktor z Evropy vedl trénink v Karate Club Bahamas, kde se mu
dostalo velké pocty a uznání.
• Novinka pro letošní rok bude bezesporu otevření
nového oddílu KMMK – Krav Maga Mini Kids.
Oddíl je určen pro ty nejmenší, kteří mohou a budou
chtít trénovat. Jedná se o děti od 5–7 let. Děti se
budou učit úplné základy od všeho, co patří pro zlepšení koordinace pohybu, udržení pozornosti až po
základy z bojových sportů a umění. S dětmi mohou
cvičit i rodiče jako asistenti. Bohužel i do tohoto oddílu máme omezený počet žáčků.
• Krav Maga Kids – sebeobrana pro děti od 7–13 let.
Každý trénink se studenti zlepšují jak ve fyzické kondici, tak psychické odolnosti. Prioritou je, aby se
každý naučil adekvátně reagovat na verbální i neverbální útok. Obrana proti jednomu i více útočníkům, se
zbraní i beze zbraně. Krav Maga – od 14–99 let. Krav

maga women od 12 let. A jako každý rok připravujeme pro všechny studenty ABU různé semináře/workshopy i se zahraničními mistry bojových sportů
a umění. Jako je sebeobrana pro ženy a dívky, použití
teleskopu, střelecké semináře, přepadení ve vozidle,
BootCamp a mnoho dalšího i pro širokou veřejnost.
• Jako první bude seminář v Anglii a následuje říjnový speciální seminář ve Slavkově pod vedením
Raffaela Livena 10DAN. Legendou v oblasti bojových sportů, umění a systému – zejména Karate
a Krav Maga. Je držitel rekordu v Guinnessově
knize: Za 60 sekund rozbil 199 cihel. Tento seminář
je i pro veřejnost z důvodu velkého zájmu osobního
setkání s mistrem. Veškeré informace naleznete na
naších stránkách v sekci přihlášky – Dny tréninků,
časy, rozdělení skupin, ceny a mnoho dalšího. Přijďte si vyzkoušet první trénink zadarmo v den náph
boru/zápisu.
www.kravmagaseal.com budeme se těšit na viděnou:
Instruktoři ABU

SPOLEHLIVÝ POMOCNÍK
AKCE
DO KAŽDÉ ZAHRADY
Řetězová pila HUSQVARNA 135

Řetězová pila pro univerzální použití okolo domu.
Vybavena motorem X-Torq®a systémem Air Injection.
■ Výkon 1,5 kW, délka lišty 14", hmotnost bez lišty
a řetězu 4,4 kg.

6 590 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 7 150 Kč

Rider HUSQVARNA R 216T AWD

Výkonný rider s náhonem na 4 kola a žacím
ústrojím Combi se záběrem 94 cm nebo 103 cm,
který umožňuje prvotřídní sečení s použitím
2 metod: BioClip® a zadní výhoz.
■ Motor Briggs & Stratton, objem válce 656 cm³,
hydrostatická AWD převodovka,
hmotnost 226 kg.

124 990 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 132 999 Kč

Foukač HUSQVARNA 125 BVx

Řetězová pila HUSQVARNA 445

Tento přesně vyvážený ruční foukač určený pro
vlastníky nemovitostí se vyznačuje vysokým výkonem, snadným použitím a lehkou ovladatelností.
Včetně přídavné odsávací jednotky Vac.
■ Objem válce 28 cm³, výkon 0.8 kW,
hmotnost 4,35 kg, foukací výkon 76 m/s.

Výkonná pila druhé generace pro všestranné
použití. Motor X-Torq®zajišťuje nižší spotřebu
paliva a sníženou úroveň emisí.
■ Výkon 2,1 kW, délka lišty 15", hmotnost bez lišty
a řetězu 4,9 kg.

10 190 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 11 290 Kč

8 990 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 9 750 Kč

Vysokotlaký čistič
HUSQVARNA PW 235R

Robustní vysokotlaký čistič
vhodný pro příležitostné mytí
menších až středních ploch.
■ Příkon 1800 W, max.
pracovní tlak 135 barů,
průtok (min–max)
350–520 l/h.

Robotická sekačka
HUSQVARNA Automower® 315

Sekačka HUSQVARNA LC 356V

Sekačka vhodná pro zahrady o větší rozloze.
Odolné žací ústrojí ze svařované oceli a silný OHC
motor se snadným startováním.
■ Šířka záběru 56 cm, objem koše 68 l, sběr
do koše / BioClip® / boční výhoz.

Moderní robotická sekačka vhodná pro údržbu
středně velkých a členitých ploch.
■ Kapacita sečení 1500 m² +/– 20 %, svahová
dostupnost 40 %

5 690 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 5 990 Kč

49 990 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 55 490 Kč

14 990 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 15 990 Kč

Navštivte naši prodejnu:

www.rumpova.cz

Bučovická 325,
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, 602 758 367
Otevřeno: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 14. 11. 2018. 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 © 2018 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.
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Výprodej oblečení
z Itálie
Prodejní akce se
koná 10. srpna
v SC Bonaparte
ve Slavkově
9.30–17.30 hod.

Výprodej italského second hand oblečení
z Milána za nákupní ceny.
Dámské oblečení jako nové, 1. jakosti zejména ve vel.
XXS–L.., větší velikosti okrajově, taktéž zde najdete
dětské a pánské oblečení. Jedná se např. o značky
Benetton, Siesly, Zara a mnoho dalších…

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková

8/2018

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte,
jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.
Dne 2. srpna 2018 uplynulo sedm let, kdy nás navždy opustila paní

D A N U Š E S K Ř I VÁ N K OVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn s rodinou.
Vzpomínka
Dne 7. srpna 2018 uplynuly 2 roky, kdy odešel navždy pan

JOSEF KOLEČKO
Vzpomínáme…
Milada s rodinou a kamarádi.
Vzpomínka
Dne 11. srpna 2018 uplynulo 5 let, kdy nás opustila paní

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

FORMAT 1

JOSEFA OPLUŠTILOVÁ
S láskou vzpomínají dcery Milada a Jana s rodinami.
Děkujeme za Vaši vzpomínku.

spol. s r. o.

hledá spolupracovníky
na tuto pozici:

ELEKTROMECHANIK /
ELEKTROMECHANIÈKA
slaboproud, do dílenského provozu
osazování desek s plošnými spoji, kompletace a oivování výrobkù
jednosmìnný provoz Po-Pá 6:30-15:00
poadujeme znalost v oboru, praxe vítána
V pøípadì zájmu nás kontaktujte na:
tel.: 739 069 991 nebo 544 223 668
nebo na e-mailu: format1@format1.cz
nebo osobnì v Køenovicích u Slavkova u Brna na adrese
Mlýnská èp. 304/84

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 26. srpna 2018 uplynulo 8 let, kdy nás opustil pan

VLADISLAV STÁVEK
S láskou a úctou vzpomíná manželka a synové s rodinami
a sestra Dagmar.
Vzpomínka
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene…
Dne 27. srpna 2018 uplynul jeden rok, kdy nás opustila paní

BOŽENA DVOŘÁKOVÁ

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 21. září do 16 h.

Já tak rád byl mezi Vámi, nebyl však čas rozloučit se s Vámi,
prosím, vzpomínejte na mě rádi.
Dne 8. září 2018 uplyne 22 smutných let, kdy od nás odešel
bez slůvka rozloučení náš tatínek a dědeček, pan

TOMÁŠ DVOŘÁK
S láskou a bolestí v srdcí stále vzpomínají synové
Tomáš, Rostislav a Pavel s rodinami.

Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 28. srpna 2018 uplynulo 17 let, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ŠPAČEK
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

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

Vzpomínka
Byl jsi pracovitý a plný života, Tvá mysl plná snění a nikdo z nás se nenadál,
jak rychle se vše změní. Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj obraz zůstává v nás.

Dne 29. srpna 2018 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil pan

ZDENĚK ČERMÁK
ze Slavkova u Brna
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Hana,
synové Zdeněk, Radek a Petr s rodinami.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODA
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 31. srpna 2018 by se dožil 67 let pan
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Opustili nás
Jarmila Holubová (1953)
Karel Kučera (1941)
Jan Galata (1940)

8. 7.
24. 7.
14. 8.

JAROSLAV LILKO
S láskou a bolestí stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil…
Dne 4. září 2018 by se dožil 82 let pan

VLADIMÍR TESAŘ

INZERCE
PRODÁM český biočesnek 100 Kč, menší
60 Kč. Tel. 737 971 271.
PRONAJMU chatu 7 km od Slavkova,
350 Kč/noc za chatu, kapacita 10 lidí.
Tel. 737 971 271.

ze Slavkova u Brna
S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.

PRODÁM 3+1 s balkonem po rekonstrukci byt. jádra a kuchyně ve Slavkově
na ZH. Seriozní jednání. Tel. 732 240 101.

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 2018 uplyne devět let, kdy nás navždy opustila paní

PRONAJMU garáž na Zlaté Hoře. Dlouhodobě. Tel. 732 418 936.

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

Klesla ruka, která tak ráda pracovala, zmlkla ústa, která slovy hladívala,
a oči, které se tak jasně dívaly, navždy se již zavřely.
Dne 19. července 2018 uplynuly dva roky, kdy nás navždy opustil pan

JAN VRÁNA

DO 20 KM od Slavkova koupíme RD
se zahrádkou k trvalému bydlení. Tel.
732 434 910.
Z DŮVODU stěhování hledám ke koupi
byt Slavkov, Bučovice, Rousínov nebo
Újezd u Brna. Tel. 736 123 995.
VYŽEHLÍM prádlo všem podnikavým
a vytíženým ženám rychle, levně, kvalitně.
Informace na tel. 605 114 231.

Kdo jste pana Jana Vránu znali, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami.

HLEDÁME chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna. Tel.: 602 102 038

Vzpomínka

KOUPÍM menší byt 1+kk nebo 2+kk ve
Slavkově. Hotovost. Tel.: 604 508 585

Za všechno, a za všechno dík, za lásku, která byla,
za život, který byl.
Dne 20. září 2018 si připomínáme nedožitých 85 let pana

OLDŘICHA KLOBASE
Manželka, dcera s rodinou a přátelé.
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 2018 by oslavil své 64. 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 2018 uplynulo 13 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.

VŠE PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
razítko • vizitky • propisovací formuláře • letáky • katalogy
• brožury • kalendáře • inzerce ve Slavkovském zpravodaji
a webu veslavkove.cz
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
e-mail: info@bmtypo.cz, uzenac@slanecek.cz

MLADÁ rodina koupí byt 3+1 v Slavkově.
Prosím, nabídněte! T.: 602 185 147.
LÉKAŘ koupí RD nebo pozemek
k stavbě RD ve Slavkově, příp. v okolí.
Telefon: 739 586 722.
PEDIKÚRA, MANIKÚRA a další služby.
Nově otevřená provozovna – Zborovská 47,
Slavkov. Tel.: 603 231 564, 603 332 343.
KVALIFIKOVANÁ lektorka angličtiny přijme
nové studenty. Tel. 777 294 658.
HLEDÁME pána na údržbu RD a zahrady
1x týdně. Mzda 120 Kč/h., tel. 777 909 699.
PRODÁM závěs (k autu) 130x110 cm, TK
10/18. Výborný stav – levně. Tel. 606 781 424.
PRODÁM sad s chatou pod Urbánkem
(Slavkov). Tel. 606 781 424.
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.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Vítáme otce Stanislava Pacnera

P. Stanislav Pacner • Foto: archiv farnosti

Nového slavkovského farního vikáře (kaplana) P. ThLic. Stanislava Pacnera, ThD. jsme
přivítali v neděli 12. srpna při ranní i večerní
mši. Stává se zároveň správcem farnosti Křižanovice, kam bude ze Slavkova dojíždět. Po
uvítání nám řekl něco ze svého života: „Narodil jsem se v Třebíči na Vysočině, kde jsem
také do svých skoro dvaceti let žil. Mám ještě
čtyři sourozence, dva z nich, bratři Jan a Pavel,
jsou také kněžími. Téměř dvacet let jsem působil jako kněz v Rousínově u Vyškova a jeho
okolí (Velešovice, Habrovany, Komořany, Podbřežice). Zároveň vyučuji na Cyrilometodějské
teologické fakultě Palackého univerzity v Olo-

mouci, kde přednáším předměty týkající se
Starého zákona (hebrejštinu, výklady starozákonních textů apod.).“ Po faráři přivítaly
o. Stanislava dvě děvčata s milou básničkou
a manželé s dětmi.

Změny bohoslužeb
od neděle 2. září
Z důvodů připojení farnosti Křižanovice s filiálním kostelem Rašovice k naší duchovní
správě budou bohoslužby v neděli v následujícím čase: ranní mše sv. ve Slavkově v 9 h.,
večerní zůstává, v Heršpicích v 7.30 h., v Němčanech v 11 h. a v Hodějicích v 11 h. hodin.
V Křižanovicích v 9.30 h. a v Rašovicích v sobotu v 18 hod. s nedělní platností.

Program římskokatolické farnosti
1. 9. Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou.
2. 9. Mše sv. na zahájení školního roku s požehnáním
žákům, studentům, katechetům a učitelům, farní
kostel 9.00.
4. 9. První mše svatá pro děti a školáky s žehnáním
školních tašek, Slavkov v 18.00.
7. 9. Návštěvy nemocných.
8. 9. Zlatá sobota v Žarošicích, 18.00 mše sv.
16. 9. Pouť na Lutrštéku v 8.00, 9.00 a 11.00 mše sv.
23. 9. Sbírka na diecézi do fondu PULS.
27. 9. Setkání prvokomunikantů s biskupem v Brně.
28. 9. Slavnost sv. Václava, poděkování za úrodu, farní
kostel.

Farní tábor • Foto: archiv farnosti

Farní tábor 2018 – Mise Fénix
Pod Yellowstonským národním parkem
dřímá nebezpečná hrozba – obří sopečný vulkán. R. 2058 náhle vybuchuje, celá planeta je
zahalena sopečným prachem, jsou zde neslučitelné podmínky se životem. Většina lidstva
vymírá, pouze hrstce se podaří uniknout na
mezinárodní kosmickou stanici. Zde přežívají
až do r. 2157. Tehdy je na planetu vyslána průzkumná posádka, která má za úkol zjistit, zda
je možné planetu opět osídlit. Výprava dostává

Omluva
Redakce se tímto omlouvá panu Petru Jeřábkovi za zveřejnění článku v našem zpravodaji
v měsíci červnu, jenž se dotýkal sousedských
vztahů mezi jeho osobou a paní Macháčkovou,
kdy bylo jednak neoprávněně uvedeno celé jeho
jméno a jednak byl článek otištěn bez toho, že
by si redakce nejprve vyžádala stanovisko jmenovaného k možnému objektivnímu posouzení
celé věci a případné možnosti zveřejnění jeho
stanoviska spolu s dotčeným článkem paní Macháčkové, když takto věc vyzněla jednostranně
redakce
v neprospěch pana Petra Jeřábka.

příznačný název – „Mise Fénix“ – lidstvo povstane z popela. Ačkoli si je posádka jista, že
katastrofu již nikdo další na planetě nepřežil,
setkává se zde s přeživšími lidmi, kteří jsou zotročeni vojenskou bandou pod velením Generála. Výprava potřebuje nutně povolat posily
z vesmírné stanice, bez zničeného vysílače to
však není tak jednoduché. Hlavním úkolem
mise je nyní proniknout do sídla nepřátel, zajmout generála, a odvysílat prosbu o pomoc…
Poděkování za farní tábor: za perfektní přípravu a provedení tábora hlavnímu vedoucímu
Tomášovi, 21 vedoucím a asistentům, za výborné jídlo kuchařkám Jitce, Evě a Aničce, materiálnímu zabezpečení Lukášovi a péči o děti
zdravotníkovi Adamovi. A samozřejmě dětem
za krásnou atmosféru tábora a rodičům za poP. Milan Vavro
sílané buchty.

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.45 h.,
nebo se domluvte na tel. 732 289 270 nebo 604 280 160.
slavkov@dieceze.cz, www.farnostslavkov.cz

Hudební kroužek
v Pevném kořínku
Nedostalo se vaše dítě do hudební školy?
Dejte mu šanci v soukromém studiu Ilony Hrbáčkové - Pevný kořínek. Zápis dětí bude probíhat na adrese Husova 60 ve středu 5. 9. 2018
od 13 hodin. Vše pod taktovkou učitele hudby
a zpěvu pana Slávka Jelena.
Obor: zpěv, flétna, bicí, klavír. Ostatní hudební nástroje dle domluvy. Věk dítěte není
omezen. Mohou se přihlásit i dospělí.
Těšíme se na všechny milovníky hudby
Ilona Hrbáčková
a zpěvu.

Hledáme distributora/ku
Slavkovského zpravodaje

Tel. 605 742 853

Alena Slezáková … z mého ateliéru

Alena Slezáková

Komorní výstava „… z mého ateliéru“ je
ukázkou z tvorby slavkovské výtvarnice Aleny
Slezákové. Ve Slavkově se představila v roce
2011 větší expozicí „Moje srdeční záležitost“
a právě z této výstavy uvidíte část věnovanou
Slavkovu, který je její celoživotní inspirací.
Studijní kresby z plenéru (park, sochy a detaily
architektury zámku) zpracovává různými malířskými a grafickými technikami.

Druhou kolekci věnovala paní Martě Kubišové, kterou celý život obdivuje nejen jako výbornou zpěvačku, ale zejména oceňuje její
životní postoje. Její zajímavý obličej kreslila
už jako studentka a nyní tyto kresby přenesla
na větší plátna pomocí akrylové malby nebo
počítačové grafiky.
Výstava v prostoru před Kavárnou pored.
trvá od 13. září do 9. prosince 2018.
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Divadní návraty • Foto: 3x archiv DS

Divadelní návraty na podzim 2018 ve znamení komedií
Zdravíme všechny příznivce Divadelního
spolku. Doufáme, že jste ve zdraví přežili letní
vedra a rádi snesete jistou dávku veselé divadelní zábavy, protože podzim v Divadelních návratech bude ve znamení komedií.
V neděli 9. září odpoledne od 15 h budeme
promítat záznam představení Jonáš, které
v r. 2007 nastudovali tehdy již dospívající divadelníci původního souboru Simsala Bim. Komediální parafráze známého biblického
příběhu o Jonášovi nás zavede do nejmenovaného města, kterému hrozí totální zkáza. Stejně
jako biblický Jonáš, tak i ten náš je stejně ne-

ochotný ujmout se úkolu město zachránit a tak
prchá. Na rozdíl od biblického Jonáše neprchá
lodí, ale autobusem, nespolkne ho velryba, ale
bar U velryby, aby nakonec po třech dnech neskončil vyvržen na břehu mořském, nýbrž na
záchytce. Pak se teprve Jonáš rozhodne svůj
úkol splnit. To ovšem netuší, co všechno jej
čeká…
V hlavní roli uvidíte Jendu Hlaváčka. Ostatní
členové souboru se představí hned v několika
rolích. V úplně první roli uvidíte Marka
Kuchtu, tehdy již nadějného budoucího nejen
herce, ale i režiséra a scénografa souboru.

Další komedií, bude 21.října veleúspěšný
Shakespearův Kupec benátský se kterým naši
divadelníci poprvé vystoupili v r.2008. Podzimní Divadelní návraty uzavřeme 18. listopadu bláznivou situační komedií Jak se zbavit
Alberta z r. 2009.
U dalších programů Divadelních návratů se
pak sejdeme až v lednu 2019.
Zatím se na vás těšíme v uvedené termíny,
kdy bude otevřeno už od 14.30 h. na známé
adrese – farním sál v budově římskokatolické
fary, levý vchod, 1. patro. Vstup je volný.
Srdečně svou pořadatelé

Divadelní konec prázdnin
Během prázdnin je zvykem vybírat si dovolenou. Také herci Divadelního spolku Slavkov
u Brna si ji vybírají. Ale s blížícím se koncem
se herců zmocňuje pocit, že už dlouho neokusili chuť jeviště. Proto pro sebe, ale především
pro své diváky, připravili opakování několika
svých inscenací, které spojili do malého divadelního festivalu s názvem „Divadelní prázdniny“
Během dvou večerů a jednoho odpoledne se
pod širým nebem na kouzelném prostoru
dvorku Panského domu ve Slavkově odehraje:
V pátek 31. srpna hudebně poetické pásmo
„Všechny lásky světa!“.
Divadelní prostředí, které bylo inspirací písním i výstupům, ozvláštní právě přírodní amfiteátr Panského domu.
V sobotu 1. září se tento prostor zaplní postavami pohádkové hry Williama Shakespeara
„Sen noci svatojánské“. Úspěšná inscenace

se na naše jeviště vrací po roce odpočinku.
Obě představení začínají ve 20.30 hod.
Vstupné na každé představení je 50 Kč.
V neděli 2.září v 16 hodin přichází čas pro
naše nejmenší diváky. Ve spolupráci s loutkovým divadlem „Dřeváček“ z Heršpic u Slavkova, uvidí malí diváci nejprve v průjezdu
Panského domu loutkovou pohádku „Létající
prase“ a po krátké přestávce a přesunu na dvorek zhlédnou pohádku s živými herci s názvem
„Potopený zvon“.
Každá trvá slabou půlhodinu a vstupné na
obě představení je jednotné 50 Kč.
V případě špatného počasí budou všechna
představení uvedena na jevišti Společenského
centra Bonaparte. Vstupenky budou prodávány
přímo před jednotlivými představeními.
Přijďte si s námi zpříjemnit konec prázdnin!
Divadelní spolek Slavkov u Brna
a Zámek Slavkov u Brna

Korálky v létě
Ani v letošním prázdninovém období Korálky neodpočívali a uskutečnili celkem šest
týdnů příměstských táborů především pro
předškolní, ale také pro mladší školní děti. Vystřídalo se zde 60 dětí, které si užili prázdniny
aktivně a radostně.
Nejmenší děti si tak vyzkoušeli dovednosti
pirátů, kouzla a čáry nebo třeba pohádkovou
cestu či indiánskou stezku.
Starší školou povinné děti tábory pojaly výletově a podívaly se na pěkná místa po okolí.
Mimo jiné navštívily také volnočasové centrum v Letonicích s lezeckou stěnou, pobytem
u koní a společně bloudily po kukuřičném bludišti v Brně.
Teď už čeká Korálky jen „velký úklid“ a příprava na nový školní rok, který u nás začíná

pro předškolní děti 10. 9. 2018 a od třetího
týdne v září se mohou děti starší těšit na

Děti v KC Korálky • Foto: archiv KC

kroužky jógy pro děti, kroužky s výukovou hry
na kytaru a rukodělné pravidelné semináře.
Předškolní děti na kroužek Zdravého pískání,
jógu pro nejmenší a angličtinu. S novým školním rokem se také otevírá Dětský klub Korálky
(družina), o které jsme informovali v minulém
čísle Zpravodaje.
Všechny potřebné informace budou k dispozici také na novém webu Korálek – www.koralkyslavkov.cz, který bude k 1. 9. spuštěn,
nebo je můžete již předtím získat na Kontaktech Dagmar Živníčkové 604 135 582 a Hedviky Novákové 776 864 666.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem
dětem, a vedoucím za krásně strávené letní dny
a obětavou práci.
Dagmar Živníčková a Hedvika Nováková
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U klubovny • Foto: 3x archiv Junáka Slavkov

Nábor nových členů – Junák Slavkov

I když to tak v těchto parných srpnových
dnech nevypadá, blíží se začátek nového školního roku. Jako každoročně budeme i letos přijímat nové členy.
Naše klubovna přes prázdniny pěkně pro-

koukla díky nové výmalbě. Připravujeme
pestrý skautský program, první schůzky budou
v polovině měsíce září. Termín upřesníme na
našem webu www.junakslavkov.cz. Naleznete
zde také kontakty na vedoucí oddílů.
Těšíme se na nové kamarády – děvčata
a chlapce, rádi přivítáme také pomoc a spolupráci rodičů a dospělých přátel skautingu na
akcích střediska a oddílů Junáka Slavkov.
Vedoucí oddílů Junáka Slavkov

Český den proti rakovině
Ve středu 16. května 2018 se také skauti ve
Slavkově zúčastnili sbírkové akce „Květinový

Finále Krajské ligy atletických přípravek

Olda Chocholáč, SPJ Slavkov u Brna

Poděkování
Jménem organizace Mamma Help z. s. děkuji všem spolupracovníkům, kteří se letos
zúčastnili Květinového dne 16. května 2018
a Junáci ve Slavkově u Brna přispěli vybranou
částkou 5602 Kč za prodaných 165 ks květinek. Průměrná vybraná částka na jednu květinu činí 34 Kč. Gratulujeme a těšíme se
v příštím roce opět na spolupráci.
Jana Drexlerová, ředitelka Mamma Help. z. s.

Pořadatel Atletika Slavkov u Brna, z.s. zve
všechny sportovní nadšence a zejména příznivce atletiky, na finále soutěže družstev mladých atletů, které se bude konat ve čtvrtek
6. září od 15 hodin na městském stadionu ve
Slavkově u Brna.
Soutěžit o titul krajského přeborníka bude
celkem 240 atletů z 12 družstev, která prošla
náročnými souboji jednotlivých postupových
kol. Fantastického úspěchu dosáhli místní atleti a atletky, když se na toto finále dokázala
probojovat obě nasazená družstva (A i B).
Závodit se bude ve sprintu na 60 m, běhu na
300 m, štafetě 4x60 m, skoku dalekém a hodu
kriketovým míčkem.
Přijďte se podívat na mladé naděje slavkovské atletiky a pořádně je povzbudit při takto
významné soutěži na jejich domovském stadionu!

Slavkovská pípa
Zveme vás na 45. ročník Slavkovské pípy,
který se koná v sobotu 1. září od 16 hodin.
Registrace závodníků proběhne v čase od příchodu pořadatelů do 15.30 hod. Start je v 16
hodin u Hostince Na Špitálce, kde je současně
i cíl. Trať bude opět velmi dobře zajištěná, jak
po stránce orientační, tak i bezpečnostní.
Otočné body budou obsazeny bystrými směrovníky a celá trať bude vyznačena orientačními šipkami.
o shromáždění všech závodníků v cíli budou
vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií
a ihned poté bude následovat volná zábava.
K tanci i poslechu zahraje hudební uskupení
„SMP+.“ Těšíme se na všechny.
Organizátoři Slavkovské pípy

Jakub Navrátil, Atletika Slavkov u Brna, z.s.

Září na Hvězdárně Vyškov
V září můžeme po setmění vidět ještě souhvězdí letní oblohy a trojici jasných hvězd
Vega, Deneb a Altair. Již na nás vykukují také
podzimní souhvězdí v čele s Pegasem a dominující Kasiopejou. V sousední Andromedě můžeme spatřit velkou galaxii M31.
Zvečera zří Venuše nízko nad západním obzorem a Jupiter se Saturnem nad jihozápadem.
Rudý Mars pozorujeme v první polovině
noci.14.září nad ránem uvidíme seskupení Měsíce, Saturnu, Jupiteru s hvězdou Antares.
Měsíc je v poslední čtvrti 3., v novu 9.
a v první čtvrti 17. a v úplňku 25. září.
23. září ve 2.54 h. nastává podzimní rovnodennost a začíná astronomický podzim.

den“. Letošní již 22. ročník byl zaměřený na
prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníků.
Dvojici velmi aktivních skautů se během dopoledne a části odpoledne podařilo vybrat
krásnou částku 5602 Kč. Za to patří velký dík
našim spoluobčanům.

Při hvězdárně pracuje také astronomický
kroužek, přijímáme nové členy.
Po prázdninách se poprvé sejdeme na Večeru pro rodiny s dětmi ve čtvrtek 27. září od
17 hodin. Na programu budou Zvířata ve vesmíru. Prosím, telefonicky se objednejte.
Hvězdárna je otevřena každé úterý a pátek,
v září od 20 do 22 hodin. Na pozorování zářiové oblohy si raději vezměte s sebou teplý
svetr.
Máme také programy pro mateřské, základní a střední školy. Informace získáte na
stránkách www.zoo.vyskov.cz a na telefonu
602 59 62 09.
Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny

ZASTAVÁRNA – BAZAR
RYCHLÁ PŮJČKA

• peníze ihned na ruku, solidní jednání

VÝKUP ZLATA

• všeho druhu za nejvyšší ceny, až 1100 Kč/g

ZASTAVUJEME, VYKUPUJEME, PRODÁVÁME

zlato, zubní zlato, stříbro, elektroniku, nářadí, motorové a elektrické pily, křovinořezy, sekačky, mob.
telefony, notebooky, počítače, sportovní potřeby,
hudební nástroje, obrazy, sošky, zbraně, ledničky,
pračky, ždímačky, jízdní kola, hračky a mnoho jiného – vše, co je u nás prodejné.
Otevírací doba: po–pá 9–17 • so–ne po tel. domluvě

tel. 605 151 548
zastavarna.slavkov@seznam.cz

Slavkov u Brna, Brněnská 97
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – září
Pranostika: Na svatého Václava každá
pláňka dozrává.
Počasí v posledních letech a obzvláště v letošním roce se vymyká zažitým pranostikám.
Na svatého Václava bude již ovoce a prakticky
celá úroda sklizena a to vlivem velmi teplého
a suchého počasí s velkým nedostatkem vláhy.
Z těchto důvodů vše rychleji dozrává, ale
v ovoci chybí cukry a z nedostatku vláhy veškerá úroda úroda nedosahuje potřebné velikosti a ztrácí na kvalitě. V dnešních slunečných
dnech se na ovoci objevuje úžeh. Věřme, že
dešťové srážky určitě přijdou a zachrání velmi
slibnou úrodu.
Při sklizni budeme mít s uskladněním ovoce
na zimu velký problém. Ve skladových prostorech je nutno mít nízkou teplotu pod 10 °C,
což je v chladném podzimu běžně dosažitelné.
Ovšem tropické noci (teplota nad 20 °C), které
dlouhodobě trvají, skladovací prostory natolik
vyhřejí, že ovoce bude předčasně dozrávat.

DIA okénko

Pokud se počasí umoudří a ochladí se, bude
nutno, hlavně v noci při ochlazení intenzivně
větrat. Ještě před uskladněním ovoce a veškeré
úrody bychom měli sklepy vybílit vápnem
a vysířit sirnými knoty. Také bedýnky ve kterých budou jablka, hrušky a ostatní zelenina
uloženy musí být řádně umyty a vydezinfikovány.
Po tak extrémním letním obdobím nám
mohou některé nízko kořenící stromky z nedostatku vláhy uschnout. Proto ještě na podzim
za ně vysadíme nové. Jámy pro novou výsadbu
si připravíme v dostatečném předstihu. Pokud
jsme nuceni vysadit stejný druh ovoce (jabloň
po jabloni) na stejné místo, tak vyměníme zeminu za novou s přidáním kompostu.
Na výsadbu jahodovny si připravíme záhony, které důkladně prolijeme vodou. S výsadbou počkáme až na chladnější počasí ve
kterém se nové rostlinky lépe ujímají.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Objednávka ovocných stromků a keřů
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 Čs. armády č. 252 do neděle
14. října 2018. Na objednávce uveďte požadovanou odrůdu, druh, výšku stromku a dále
adresu, popř. tf. číslo pro oznámení prodeje.

Provoz moštárny
Letošní počasí uspíšilo zrání ovoce a proto
z těchto důvodů začala zpracovna ovoce provoz již od 1. srpna 2018. Provozní doba: pondělí 15–17 hod., středa po tel. domluvě,

sobota 8–12 a 14–17 hod. Informace na tf.
723 751 154 Soukop Václav a 725 503 674 Kuběna Vítězslav. Sledujte naše webové stránky:
www.zahradkari.cz/zo/slavkovubrna

Výstava ovoce a zeleniny
ZO ČZS Slavkov u Brna a ÚS- ČZS Vyškov
pořádají v sobotu 22. září 2018 a v neděli 23.
září 2018 od 9 do 17 hodin v SC Bonaparte ve
Slavkově u Brna XIII. oblastní výstavu ovoce
a zeleniny. Vystavováno bude ovoce a zelenina
od pěstitelů z okresu Vyškov.
Na výstavě bude možno zakoupit jablka, jablečný mošt, pravá švestková povidla, kvalitní

burčák a od včelařů včelí med. Vše do vyprodání tak jak bohatá tombola. Přijďte též zhlédnout kaktusy, bonsaje a expozice žáků našich
škol.
Vzorky ovoce na výstavu budeme přijímat
v pátek 21. září 2018 od 12 hodin ve velké sále.
Na výstavu srdečně zvou pořadatelé
ZO ČZS Slavkov u Brna a ÚS ČZS Vyškov

Jablko se ne/kouše
Zveme Vás na výstavu historických počítačů
Apple Jablko se ne/kouše, která se bude konat
v prostorách galerie v přízemí slavkovského
zámku od 6. září do 9. prosince 2018.
Zámek Slavkov – Austerlitz již výstavu historických počítačů Apple nabídl v roce 2015.
Byl o ni velký zájem – kde jinde byste v té
době viděli pohromadě více než 70 „jablečných“ počítačů a desítky dalších applovských
zařízení?
Po třech letech se sbírka slavkovských sběratelů Pavla a Bedřicha Malečkových rozrostla
o další cenné kusy. Nyní máte možnost vidět
z jejich sbírky opravdu to nejlepší – nejen počítače, mobilní telefony, tablety nebo přehrávače hudby, ale další raritní zařízení
z produkce „nakousnutého jablka“.
Filozofií firmy Apple je jednoduchost, krása,

perfektní zpracování a intuitivní ovládání. Přijďte se přesvědčit, že i „staré“ počítače mohou
red.
být krásné.

Apple IIe z r. 1983
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K léčebnému režimu diabetika patří přiměřený pohyb, proto Vás už teď zveme na cvičení Pilates, které povede Mgr. Libuše
Vlachová. Začínáme v pondělí 17. září
v 16.30 hodin v tělocvičně ZŠ Tyršova. Zájezd do Thermalparku v D. Stredě na 25. září
pro 50 účastníků je už obsazený.
Abychom měli diabetes pod kontrolou, musíme změnit stravování a hlídat si množství
sacharidů ve všem, co roste ze země: obilí,
brambory, rýže, luštěniny a výrobky z nich,
ovoce, mléko a mléčné výrobky. Lékař vám
doporučí denní dávku sacharidů a vy si podle
výměnných jednotek snadno sestavíte jídelníček a odhadnete kolik a kterých potravin můžete denně sníst. Talíř diabetika by měl
obsahovat 45–65 % sacharidů, 15–20 % bílkovin a 7 % tuků v pěti dávkách tak, abychom
měli v průběhu dne vyrovnanou glykémii.
Nemůžeme sebou nosit váhu, nebo si každé
jídlo složitě propočítávat na gramy, nebo na
kalorie. Stačí když si osvojíte kolik výměnných jednotek obsahují základní potraviny,
ovoce a mléčné výrobky a můžete mít pestrý
jídelníček. Jedna VJ je 10 g sacharidů v jakékoliv potravině, to jsou 2 kostky řepného
cukru. Doporučená dávka na den je 20–24 VJ
v potravinách, které počítáme na kusy, na polévkové lžíce, nebo na čajové lžičky. Uvedu
množství VJ, které obsahují pekárenské
a mlynářské výrobky: 2 VJ je krajíc chleba,
nebo rohlík, u grahamových výrobků je to
stejné, navíc obsahují vlákninu, proto se déle
tráví. Jedna polévková lžíce mouky, strouhánky, rýže, těstovin, luštěnin je 1 VJ, vařená
rýže, těstoviny, luštěniny dvě polévkové lžíce.
Knedlík jeden plátek, bramborové hranolky
12 ks, slané tyčinky tenké 12 ks, dětské piškoty 7 ks jsou 1 VJ, plátek bábovky, nebo
jedna buchta 2 VJ. Ovoce obsahuje fruktózu,
proto je musíme započítat jednoduše: 100 g
drobného ovoce nasypaného do malého kelímku od jogurtu je 1 VJ (jahody, třešně,
višně, rybíz, maliny, ostružiny, borůvky, brusinky). Marmeláda, džem a med jedna čajová
lžička je 1 VJ. Ostatní ovoce jako menší jablko, hrušky, mandarinky, kiwi představují
také 1 VJ. Z hroznů ale jen 10 kuliček, proto
se nedoporučuje burčák, který je hodně
sladký, a také alkoholický. U mléka a mléčných výrobků je na 1 VJ 200 ml mléka, bílého
jogurtu, kefíru, smetany. Žádné sacharidy neobsahuje tvaroh, tvarůžky, tvrdé sýry, u tavených sýrů dáváme pozor na tuky. Naopak
u žádné zeleniny se nemusí počítat sacharidy,
pouze u zeleného hrášku 7 polévkových lžic,
u mrkve 4 ks a u melounu 200 g je 1VJ. Nezapočítávají se ani cibule, česnek, houby a jakékoliv koření. Můžete si vyměňovat zejména
přílohy např. brambory za rýži, knedlíky, luštěniny, tvaroh a sýry, zeleninu, ovoce a můžete mít pestrý jídelníček.
Na paprikový salát s květákem potřebujete
1 květák, 3–4 barevné papriky, 1 cibuli, 2 polévkové lžíce bílého jogurtu, hořčici, ocet,
pepř, sůl a sladidlo. Uvařený květák rozebereme, přidáme pokrájené papriky a cibuli. Našleháme zálivku podle chuti z jogurtu,
hořčice, soli, pepře, přisladíme a smícháme
se zeleninou. Neobsahuje sacharidy, nepočítáme VJ.
Marie Miškolczyová
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50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy
'V těchto dnech si připomínáme 50. výročí
invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. U příležitosti tohoto výročí si stručně
přiblížíme, co se stalo v srpnu 1968 ve Slavkově
a také čím naše město v roce 1968 žilo.

21. srpen ve Slavkově
O násilném proniknutí pěti armád Varšavské
smlouvy do Československa z noci 20. na 21.
srpna se lidé dozvídali většinou až ráno z rozhlasu. Byla obsazena většina důležitých měst
a letišť v tehdejší ČSSR, na kterých
přistávala sovětská letadla s další vojenskou
technikou. Ihned bylo přerušeno rozhlasové i televizní vysílání, které však bylo rychle obnoveno z improvizovaných studií (záznamy
z brněnské televize se dochovaly).
Hned po obsazení naší republiky spustila
okupační vojska dezinformační kampaň. Nejznámější příklad okupační tiskoviny byl časopis
Zprávy, který vycházel až do května 1969. Od
30. srpna 1968 do 10. května 1969 vyšlo celkem
jedenašedesát čísel. Noviny se tiskly v NDR
a distribuovaly se na československém území
v masovém nákladu. Byly plné chyb a překlepů
a stávaly se terčem výsměchu občanů ČSSR.
Okupanti ovlivňovali myšlení i prostřednictvím
rozhlasového a televizního vysílání. Nejznámější rozhlasovou stanicí okupantů se stala Vltava, která vysílala z prostoru Drážďan. Práce
na jejím vysílání ve skutečnosti začaly již v červenci 1968, kdy byli pro práci v redakci získáváni první českoslovenští občané.
Srpnovou invazi ve Slavkově popisuje kronikář J. Jakeš v městské kronice: „V neděli 25.
srpna k večeru se přiblížila okupantská vojska
ke Slavkovu od Bučovic a Nížkovic. Nejprve

létal dlouhou dobu nad městem vrtulník v různých výškách. Pak přijely tanky a jiná vojenská
vozidla. Vojáci v přilbách měli na vozech namířeny kulomety. I řidič auta měl připravený samopal. Tanky se v ulicích předjížděly. Spojením
obou proudů vznikla na Špitálce zácpa. Vše
směřovalo k Brnu. V pondělí a úterý jezdila jejich vozidla i v noci. V dalších dnech se objevovaly tanky jen zřídka. Po čas jejich
přítomnosti u Slatiny a Tuřan dopravovali tam
naším městem materiál vesměs v noci.“
Z těchto dnů se nedochovaly téměř žádné fotografie. Jen pan Oto Pohle ze svého domu na
rohu Čs. armády a Polní zachytil kolonu sovětských vojsk směřující od Nížkovic k Brnu (viz
foto na této straně).
Středa 21. srpna 1968 se zapsala do paměti
nás všech. I já mám na tento den svou osobní
vzpomínku. Konec srpna jsem trávil jako kluk
u strýce v Pavlově (pod Pálavou). Ve středu 21.
srpna přišel celý rozrušený brzy ráno, ještě jsme
spali, a budil nás: „Vstávejte, obsadili nás sovětčíci!“ Na hlavami nám zlověstně hučela vojenská letadla. Ještě téhož dne jsme se vydali
zpátky domů na kole. U Židlochovic jsme míjeli kolonu sovětských tanků. Z pěkné asfaltky
udělaly tanky doslova tankodrom. V obcích,
jimiž jsme projížděli, jsme míjeli dlouhé fronty
před obchody. Lidé čekali, že bude válka, a tak
se zásobovali trvanlivými potravinami.
Začátkem září byl ve Slavkově ustaven Klub
mladých (95 členů). Jeho členové se obrátili
s provoláním k MěstNV a obyvatelstvu s požadavkem, aby všichni stáli za vládou republiky,
ÚV KSČ a nepodporovali okupanty. Tento
návrh byl záhy na přání okupační moci zakázán.

Sovětská vojenská technika projíždějící 25. srpna Slavkovem od Nížkovic do Brna • Foto: 4x Oto Pohle

Obyvatelé Slavkova se stejně jako lidé v celé
republice snažili všemožně okupantům znepříjemnit pobyt v naší zemi. Od prvních dnů okupace vápnem zamalovávali ukazatele směru,
někde je i schválně otáčeli. Ve městě i v okolních obcích se začala objevovat různá protiokupační hesla, např.: Včera osvoboditelé – dnes
vrazi; Semkněme se v jeden šik – Dubček je náš
Jánošík; Za Dubčeka, za Svobodu; Varujte se
lidí neschopných, jsou schopni všeho; Schovejte si slípky, husy, přijeli k nám bratři Rusi;
Blaničtí rytíři, přišel váš čas, neboť nás napadl
Sovětský svaz; Co Čech, to muzikant – co Rus,
to okupant atd. Nápisy byly i v ruštině, např.
Okupanty, iditě domoj, vznikly i písně: Jdi
domů Ivane, čeká tě Nataša, tady tě holky nemilujou… Nápisy pak byly na příkaz okupačních vojsk mazány a zabílené ukazatele směru
omývány. Předseda MěstNV v první polovině
září zastavil ve slavkovském kině další promítání filmu o obsazování Československa, aby se
nezvyšovalo nepřátelství k Sovětskému svazu.
Oproti velkým městům byl ve Slavkově poměrně klid. Žádné ztráty na životech, žádná zranění. Pokud je známo, tak jen jeden občan
Slavkova utrpěl nepříjemné zranění. Oním občanem byl pan Jaroslav Loučanský. Jak se to
stalo, popsala jeho dcera, Nataša Goldmanová:
„Můj otec Jaroslav Loučanský byl přímým
účastníkem srpnových událostí vpádu okupačních vojsk na naše území v roce 1968. Působil
tehdy jako publicista a dokumentarista pro brněnské noviny. S fotoaparátem a kamerou dokumentoval v brněnských ulicích dění těchto
vypjatých srpnových dnů.
Pamětníci si dobře pamatují nářek, pláč,
hněv, zapálená auta, zraněné, mrtvé, krví potřís-
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něné státní vlajky
a střelbu z pušek a kulometů. Tohle všechno
zdokumentoval otec na
fotkách i filmu. Zaplatil
za to rozstřelenou tváří
a zraněním dvou prstů
na pravé ruce. Bylo mi
tenkrát 7 let, nepamato- Jaroslav Loučanský
vala bych si to, nebýt
všech fotografií a filmů, co otec nafotil a natočil. Bohužel, v 70. letech minulého století byla
otci veškerá dokumentace zabavena, skartována
a zničena. Zůstala mi jediná památka na otce
a tento den – vyoperované střepiny z jeho tváře
a trikolora potřísněná jeho krví.“

Po okupaci
Po násilném obsazení Československa projevovali lidé obrovskou solidaritu s jeho vedením
a všemožně mu vyjadřovali podporu. Dokladem
budiž i mimořádné vydání novin Náš čas pro
okres Vyškov (viz obrázek níže). Ve dnech 27.
a 28. srpna byla podniknuta na žádost některých
občanů a MNV podpisová akce na podporu ÚV
KSČ při jednání se zástupci Sovětského svazu
v Čierné nad Tisou z 29. 7. Poselství s 1067
podpisy bylo odesláno prvnímu tajemníkovi

Noviny OV KSČ Vyškov z 22. srpna 1968

strany Alexandru Dubčekovi (pozn.: Nejvyšším
představitelem KSČ nebyl předseda, ale první
tajemník [od r. 1971 generální tajemník a od
r. 1989 předseda] – čestná funkce předsedy
navždy patřila V. I. Leninovi).
Vedení města se postavilo za třídílnou federaci Československa, schválilo moravskoslezskou deklaraci a přihlásilo se za člena
Společnosti pro Moravu a Slezsko (SMS). Na
výzvu SMS se konala podpisová akce, občané
manifestovali za třídílnou federaci státu a žádali, aby náš okres byl zastoupen v České národní radě. Bylo sepsáno memorandum pro
Českou národní radu a Národní shromáždění,
jež podepsali v dalších dnech zástupci 26 místních podniků a institucí. Schůze SMS 12. října
1968 se zúčastnili čtyři zástupci našeho města.
Když pak Národní shromáždění schválilo dvojdílnou federaci, byl městským národním výborem dotazován náš poslanec Tomáš Spáčil
(bydl. Velešovice), proč s tím souhlasil.
V roce 1968 byly zřízeny na MNV dva nové
odbory: správní (ved. L. Štěpánek) a hospodářský (ved. S. Walter). Nového vedoucího po
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Jedno z mnoha prohlášení z prvních dnů okupace

M. Zitterbartové a F. Koláčkovi dostal i stavební
odbor – stal se jím J. Hudec. V této době
nastoupili i další noví zaměstnanci: A. Cupáková, M. Soukopová a A. Formánková.
Srpnová invaze se projevila nepřímo i v řepné
kampani. Dopravu cukrovky obstarávala z poloviny cizí vozidla, nejvíce z ČSAD. Brněnské
závody odmítly vozidla poskytnout pro velké
zpoždění své výroby následkem obsazení republiky vojsky pěti spřátelených států 21. srpna.

Rehabilitace a spravedlnost
U příležitosti 20. výročí československého
„Vítězného února“ prohlásil tehdejší první tajemník ÚV KSČ Alexander Dubček, že jsou potřebné změny po triumfu socialismu a že cílem
je tzv. „socialismus s lidskou tváří“. Tím byl zahájen proces, zvaný pražské jaro: v dubnu započal program liberalizací, mezi něž patřil
nejen důraz na ekonomické uvolnění ve prospěch spotřebního průmyslu, ale především svoboda tisku, zrušení cenzury, svoboda projevu,
svoboda pohybu a připouštěla se už i možnost
vícestranné vlády.
V praxi se nová polednová politika KSČ projevovala návratem k zákonnosti a spravedlnosti.
Ve Slavkově u Brna umožnila občanům, aby se
domáhali rehabilitace a náhrad škod, jež od roku
1948 utrpěli. Například Antonínu Drbalovi (rolníku ze Špitálky 738) uvalil místní národní
výbor v roce 1950 nucený nájem na jeho hospodářství. I když tehdy plnil předepsané dodávky,
bylo rozhodnutí o nájmu odůvodněno tím, že
ohrožuje plánované hospodářství. Vnuceným
nájemníkem byl ustanoven Jan Novák, předseda
přípravného výboru JZD. V roce 1968 rozhodla
okresní prokuratura, že vnucený nájem byl nezákonný a Městský národní výbor ve Slavkově
u Brna požádal Eduarda Filipa, jenž likvidoval
pohledávky rolníků v JZD při jeho přeměně na
státní statek, aby totéž provedl u A. Drbala.
Podobně se odvolala Jenovefa Blahutková,
manželka bývalého rolníka Josefa Blahutky
v Bučovické ulici č. 158, proti vystěhování ze
svého statku do Hodějic, které jí nařídil Okresní
národní výbor ve Slavkově u Brna do tří dnů po
doručení svého výměru 20. dubna 1953. I zde

rozhodla okresní prokuratura, že to bylo nezákonné, a žádala ONV o zrušení tehdejšího rozhodnutí.
O rehabilitaci v té době žádali i jiní občané,
úředníci a živnostníci. Majitelům domů na Palackého náměstí č. 67 (drogerie), č. 81 (hostinec
U Lva) a č. 124 (dnešní květinářství) byly domy
vráceny.

Jak žil Slavkov v tomto roce?
Bylo dokončeno pět rodinných domů a na
Komenského náměstí byl svépomocí dokončen
třetí družstevní dům (čp. 329–330) o 24 bytových jednotkách. V ulici Čs. armády (za horní
cukrovarnickou vilou) byly dokončeny dva
domy státního statku (6 bytů) a v Příční ulici
č. 321 dům se čtyřmi byty. Rozestavěno bylo 23
rodinných domů a stavba bytového domu v sídlišti u nádraží se 35 byty. Jedna zajímavost:
stavba rodinného domu v té době vyšla přibližně na 200 000 Kčs.
Na Palackého náměstí byla přestavěna prodejna masa (čp. 124 – dnes květinářství), upravena byla prodejna Švadlenka (čp. 85)
a Košvicova cukrárna (čp. 73). Družstvo Jednota zahájilo stavbu své prodejny na křižovatce
ulic Tyršova a Bučovická (dnes autodíly). Po
deseti letech práce byla dokončena přestavba
„spořitelny“ (dnes SC Bonaparte), která byla
19. dubna 1968 zkolaudována. Probíhaly i jiné
práce, např. rozšíření kolumbaria na hřbitově,
asfaltování některých ulic, budovala se kanalizace, osvětlení ulic apod. Na podzim byla
zahájena stavba nového vodojenu o objemu
650 m3, který měl zajistit zásobování severní
části města. V té době byly opraveny i kostelní
hodiny. Dokončen byl vepřín s vozovkou, králíkárna a byl zřízen polní mlat.
Kronika města zaznamenala i stížnosti na nedbalou práci, nepořádek ve městě (špatná pracovní morálka zametaček), nedostatek košů na
odpadky, ničení vozovek těžkými nákladními
auty, znečišťování města odpadky některými občany atd.
Za zmínku stojí i to, že od 29. 11. 1968 byly
již všechny soboty volné (na školách již od

Ustavující schůze Junáka ve Slavkově v roce 1968 • Foto: archiv
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1. září). Předtím ještě nějakou dobu byla volná
jen každá druhá sobota.
Od 1. září přestala působit organizace Pionýr
a byla obnovena činnost Junáka jako realce na
okupaci. Tyto změny byly možné jen proto, že
normalizace začala postupně ovlivňovat společenský život až během roku 1969. Ve Slavkově
nicméně v tomto roce fungovaly tyto sportovní
oddíly: jezdecký, TJ Slavoj, lehké atletiky, plavecký, fotbalový, volejbalový, basketbalový, tenisový, turistický a šachový a také klub
fotoamatérů.
Městský výbor KSČ svolal 10. dubna
všechny straníky ve městě, aby podpořili obrodný demokratizační proces ve straně. Někteří
členové strany byli nespokojeni s březnovými
volbami, které se konaly ještě bez vlivu nových
proudů. Nakonec se nová okresní konference
strany konala, a to ve Slavkově 29. a 30. června.
V květnu byla po dvacetileté přestávce obnovena místní organizace Čs. strany lidové.

Kulturní a společenské akce
Díky zrekonstruované budově bývalé spořitelny, které se od svého znovuotevření 9. května
1968 začalo říkat společenský dům, byl v tomto
roce kulturní a společenský život velmi bohatý.
Kromě slavnostního otevření společenského

domu se v květnu uskutečnilo slavkovské kulturní jaro za účasti Lidové školy umění, Místní
osvětové besedy (smyčcový orchestr, orchestr
Styl, dechová hudba a bigbeatová skupina Wry
Faces – předchůdce Exitu) a ochotníků. Konaly
se i různé přednášky: o Itálii, o T. G. Masarykovi nebo o M. J. Husovi. Z dalších akcí je třeba
zmínit oslavu 50 let republiky 27. 10., dva beznadějné vyprodané koncerty (i když na svou
dobu bylo vysoké vstupné – 20 Kčs) orchestru
Karla Vlacha se zpěvačkami Martou Kubišovou
a Janou Petrů, velkou estrádu mistra světa ve
hře na foukací harmoniku Rudy Kachlíře, divadelní představení v době Vánoc a taky obnovenou tradici z první republiky – postavení
vánočního stromu republiky před radnicí.
V neděli 11. srpna uspořádal dechový
orchestr Místní osvětové besedy koncert na náměstí s peněžitou sbírkou na fond republiky.
Fond byl založen z nadšení obyvatel nad demokratickým vývojem v republice.

Epilog
V roce 1969 po změnách ve vedení KSČ nastala tvrdá normalizace. To už je ale jiná kapitola. Dočasně umístěná sovětská vojska zde
zůstala dlouhých 23 let; poslední vojáci okupačních vojsk odešli z území Československa 21.
června 1991.
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Státy, které se v roce 1968 invaze zúčastnily,
se později omluvily. První bylo Maďarsko 11.
srpna 1989. Maďarská socialistická dělnická
strana zveřejnila svůj názor na nesprávné rozhodnutí o napadení Československa. Sněmovna
Národního shromáždění Polska v roce 1989 přijala usnesení o odsouzení ozbrojených zásahů.
Další omluvu schválilo 1. prosince 1989 Lidové
shromáždění NDR, omlouvá se v něm československému lidu za jejich zapojení do vojenské
intervence. Omluva z Bulharska přišla 2. prosince 1989. V lednu 1990 se za účast polských
vojsk na invazi omluvil polský prezident Wojciech Jaruzelski, který v roce 1968 působil jako
polský ministr obrany a podepsal rozkaz ke
vstupu polské armády na území Československa.
Invazi odsoudilo 4. prosince 1989 vedení sovětského vůdce Michaila Gorbačova, mise na záchranu socialismu byla prý lží a výsledkem
neadekvátního přístupu a vměšováním se do záležitostí spřátelené země, tudíž bylo toto rozhodnutí nepodložené a chybné.
Celkem si okupace Československa do konce
roku 1968 vyžádala 108 mrtvých, zhruba 500
těžce a stovky lehce zraněných.
Zpracoval B. Maleček
Zdroje: městská kronika, dobový tisk, wikipedie
Petr Blažek: Okupační propaganda na československém území po 21. srpnu 1968
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KALENDÁŘ AKCÍ – ZÁŘÍ 2018
Datum

hod.

1. 9.
16.00
31.8.–2. 9.
31. 8.
20.30
1. 9.
20.30
2. 9.
16.00
2. 9.
16.30
4. 9.–27. 9. 9–17
6. 9.
15.00
7. 9.
20.00
7. 9.
20.00
8. 9.
20.00
10. 9.
19.00
15. 9. 9.30, 13.00
15. 9.
18.00
20. 9. 19.00–21.00
22. a 23. 9. 9–17
22. 9. 10.30–15.30
22. 9. 9.00–17.00
22. 9.
19.00
23. 9.
15.00
26. 9. 19.00–21.00
28. 9. 13.00–18.00
30. 9. 10.00–17.00
30. 9. 13.30–15.30
Výstavy na zámku
13. 9.–9. 12. 9–17
do 31. 10.
9–17
do 9. 12.
9–17
6. 9.–9. 12. 9–17
6. 9.–25. 11. 9–17
22. a 23. 9. 9–17

akce/místo konání

pořadatel

Slavkovská pípa. Start u Hostince Na Špitálce
organizátoři SP
Divadelní prázdniny, nádvoří Panského domu při nepřízni počasí SC Bonaparte
ZS - A
Všechny lásky světa, nádvoří Panského domu
Sen noci svatojánské, nádvoří Panského domu
Létající prase, nádvoří Panského domu
Potopený zvon, nádvoří Panského domu
Slavkovské restaurování. Pouze všední dny, pravé arkády
ZS - A
Finále Krajské ligy atletických přípravek. Městský stadion
Atletika Slavkov, z.s.
Karaoke SHOW vol. 1 (hospoda U Dvou Kapříků)
Hadica production
Muzikály na nádvoří – Šíleně Smutná princezna, nádvoří
MK-promusic
Muzikály na nádvoří – Tři mušketýři, nádvoří
MK-promusic
Koncert Esther Yoo a Czech Virtuosi, Historický sál zámku
o. s. Na kolečkách, z.s.
Prohlídky depozitářů, depozitáře na zámku
ZS - A
Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR, nádvoří
ZS - A
LiStOVáNí: Nejlepší kniha o fake news! + autor (Slavkovský pivovar)
Hadica production
Oblastní výstava ovoce a zeleniny. Sál SC Bonaparte
ČZS Slavkov
Kostýmované prohlídky – Per Vobis, zámek
Per Vobis
Václavský jarmark, zámecký park
ZS - A
Koncert Michala Davida – Open Air Tour 2018, nádvoří zámku
Michal David
Koncert Pěveckého sboru Mladost, zámecká kaple
Pěvecký sbor Mladost
PubQuiz – Slavkov u Brna vol. 14 (Slavkovský pivovar)
Hadica production
Otevření cyklostezky Slavkov–Hodějice, ul. ČS EuroOil, Bučovická
ŽLaP, město Slavkov
Den seniorů a beseda s prof. Štědroněm, park, zámek, SC Bonaparte, Rubensův sál
ZS - A
Pohádkové prohlídky – Kráska a zvíře, zámek
ZS - A
Výstava tvorby Aleny Slezákové, slavkovské malířky, před kavárnou
Expozice Právo útrpné, podzemí
Výstava Fyzika hrou, konírny
Výstava Jablko se (ne)kouše, galerie v přízemí
Výstava JUDr. Václav Kounic, OK galerie
Oblastní výstava ovoce a zeleniny. Sál SC Bonaparte

ZS - A
ZS - A
ČZS Slavkov

MÁM HOBBY,
JOB
A RODINU!
JSEM SVÁŘEČ
V LIKO-S!

SVÁŘEČ

MÁM FAJN PARTU,
ZAJÍMAVOU PRÁCI
A DOBRÝ PENÍZE!
JJSEM
SEM MO
MONTÉR
V LIKO-S!

MONTÉR

LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 68401, Slavkov u Brna

Hledáme vhodné kandidáty na pracovní pozici:

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Bučovice

NÁPLŇ PRÁCE – OBSLUHA PÁSOVÝCH PIL NEBO OBRÁBĚCÍCH CENTER

Požadujeme:
manuální zručnost, zodpovědnost, spolehlivost
ochotu pracovat ve směnném provozu
zkušenosti s obráběním kovů výhodou

❚
❚
❚

Nabízíme:
zázemí a podporu silné a dynamické společnosti
práce na nových moderních strojích
5 týdnů dovolené
příplatky za práci přesčas 50 %
příspěvky na dopravu
příspěvky za plnění pracovní doby
příspěvky na penzijní pojištění
příspěvky na závodní stravovaní
moderní ﬁremní oblečení
práce v mladém kolektivu
ﬁremní pojištění

❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚


❚
❚

V případě, že Vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované
předpoklady, zašlete svůj profesní životopis. Možnost nezávazné
prohlídky.

největší dodavatel nástrojových a konstrukčních ocelí v ČR
výrobce forem a rámů forem pro automobilový průmysl (BMW, VW, Audi…)

www.jkz.cz

