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Napoleonské hry
poukázaly na osud
válečných koní

Václav Vydra v akci. Fotogalerie na str. 2 • Foto: archiv Acaballado

S

26. září

Příští číslo vyjde

lavkov v sobotu 15. srpna opět ožil napoleonskou atmosférou. Tradiční program Napoleonských her se již druhým rokem ustálil
v podobě ranního tematického jarmarku a odpoledního programu pro milovníky historie.
Řemeslný jarmark letos ozdobili dobově oblečené dámy i pánové, kteří ukázali život v empírovém období. Návštěvníci se tak při komentované módní přehlídce mohli dozvědět, jaký
byl rozdíl mezi šaty urozené dámy, šlechtičny,
vdané paní nebo slečny.
V interiérech zámku si skupina Per Vobis opět
připravila divadelní prohlídky s napoleonskou tematikou. Odpolední program v parku patřil vojákům a koním. V hlavní roli knížete Lichtenštejna
se představil Václav Vydra. Vrcholem programu
byla večerní bitevní ukázka na téma osudu válečných koní. Téměř dva a půl tisíce diváků, kteří
odpolední program zhlédli, se dozvěděli zajíma-

vosti o plemenech koní, viděli ukázky vojenského i dělostřeleckého výcviku. Mezitím si mohli
užívat atmosféry dobového i vojenského života.
Napoleonské hry jsou znovu obnovenou tradicí z období první republiky, kdy si obyvatelé
připomínali události z roku 1805, Napoleonův
pobyt ve městě a jeho narozeniny. V době úzkých česko-francouzkých vztahů bylo připomínání Napoleonova odkazu jedním z klíčových
témat demonstrující vzájemnou spolupráci.
Dnes je tato akce spjatá zejména s příležitostí
prezentovat návštěvníkům nejen vojensko-historické události slavné bitvy, ale také je nechat
nahlédnout do stylu života vojáků, šlechty
a buržoasie. Na pozadí vždy vystupuje příběh
konkrétní historické osobnosti – například Napoleonových manželek, vrchních velitelů bitvy
(Berthier, Lichtenštejn) nebo šedých eminencí
vs
francouzského císařství.

Finále
Vážení čtenáři slavkovského zpravodaje, léto se
nám chýlí do poslední fáze
a nemohu říci, že bylo nejklidnější. Dopravní omezení nás stíhá na každém
kroku, nápor návštěvníků
Michal Boudný
akcí na zámku či koupališti
– to Slavkovákům úsměvu nepřidá. Do toho
blížící se nejistota s rouškami. Budou, nebo
nebudou? Kde a za jakých okolností?
Již v minulém čísle jsme avizovali zahájení
stavby okružní křižovatky před bývalým cukrovarem, která zdárně pokračuje. Nese s sebou
uzavření ulice ČSA a řidiči tak musí využívat
obchvat města. Nyní se práce přehoupnou
(Pokračování na straně 3)

Parkování
v oboře

Divadelní spolek
v akci

Akce na zámku
a SC Bonaparte
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Finále
(Dokončení ze strany 1)

do další fáze a bude nutné směřovat silnici
od Kyjova na objízdné trasy. Ostře vystupuji proti tomu, aby objízdná trasa pro nákladní
auta vedla přes ČSA a Špitálskou. Myslím, že
Slavkov u Brna si těchto objížděk za posledních pár let „zobnul“ až až… Jednání s policií
a zástupci kraje je až po uzávěrce tohoto čísla,
ale udělám maximum, aby se tranzit našemu
městu vyhnul.

Budoucí kruhový objezd • Foto: P. Maleček

Další problém, který neustále řešíme, je
neukázněnost přespolních návštěvníků koupaliště. Po drastickém a nutném uzavření historických alejí s nabídkou alternativní možnosti
parkování na škvárovém hřišti se přesto někteří řidiči rozhodli parkovat jinde. Přiznám se,
že mě nenapadlo, že se uchýlí k takové drzosti
a budou parkovat v soukromých sadech nad

koupalištěm. Poté, co se v praxi ukázalo, že to
možné je, zadali jsme osazení zákazové značky (s výjimkou majitelů pozemků) k cestě nad
koupalištěm. Bohužel kvůli nezbytným správním lhůtám se zde značka objeví až v září.
Nicméně již nyní tuto lokalitu každý víkend
monitorují městští strážníci, kteří se snaží působit alespoň silou své autority a vysvětlovat
lidem, že škárové hřiště je opravdu za rohem.
Tak jak Mikulov bojuje s cyklisty, Praha
s elektrokoloběžkami, tak naše město bojuje
s parkováním na koupališti. Stejně ale mluví
starostové i jiných měst a obcí. Navíc my jsme
se museli ze dne na den přizpůsobit zákazu
parkování v aleji a během pár dní nahradit
stovky míst, která Slavkov v horkých dnech
využíval přes tři desetiletí. To samé platí i pro
velké akce na zámku. Velké koncerty, vzpomínkové akce k bitvě tří císařů nebo Veteranfest již zvládáme bez větších komplikací.
Paradoxně nás ale více zasáhl ne příliš velký
festival Pohádkoland v kombinaci s natřískaným koupalištěm. K tomuto tématu je v tomto čísle i dopis občana města, který popisuje
situaci v sadech. S dalšími řádky si dovolím
s pisatelem nesouhlasit.
V zámeckém parku se letos také uskutečnila tradiční akce věnovaná době napoleonské.
Při komentářích na sociálních sítích jsem jen
žasnul a mnohdy jsem si připadal, že jsem byl

Slavkov spustil nový web pro
zapojení občanů do správy města
Slavkováci dostali prostor pro sdílení svých
nápadů, jak vylepšit své město. Radnice spustila interaktivní webové stránky, na kterých
můžou sledovat nejen investiční projekty, které se ve Slavkově dějí a připravují, ale hlavně
můžou jednoduše sdílet své nápady. Internetové stránky slavkov.pincity.cz umožňují diskuzi, ankety a další nástroje, které občanům
umožní se moderně a transparentně zapojit
do správy města.
Oprava průtahu městem, rekonstrukce Malinovského ulice, doplnění mobiliáře v zámeckém parku nebo oprava střechy na základní škole Komenského. To jsou projekty,
které město představuje na stránkách slavkov.
pincity.cz jako klíčové akce, na které v těchto
měsících napíná své síly.
Na webu slavkov.pincity.cz se však Slavkováci mohou podívat i na další městské investice v oblastech životního prostředí, dopravy,
školství, kultury a dalších. V kartách jednotlivých akcí jsou informace o odhadovaných
nebo již známých rozpočtech, termínech zahájení nebo fázích přípravy i dalších detailech, které ovlivní rozvoj města.
To vše přehledně, na mapě města a s možností filtrovat projekty podle tématu nebo
fáze, ve které se nachází. Podobně jako na sociálních sítích, i zde je možné označovat oblíbené projekty a komentovat je.
Cílem PinCity je zapojit občany do rozhodování o budoucnosti Slavkova, aby s vedením města aktivně vedli debatu o jeho dalším
směřování. „Pro radnici bude průběžná disku-

na zcela jiné akci. Napoleonské hry jsou s naším městem spjaté již od třicátých let minulého století a připomínají události na Moravě
spojené nejen s bitvou roku 1805. O úspěchu
a zdaru akce vypovídá i účast diváků, která
je rok od roku vyšší a vyšší. Velká kritika se
snesla na hluk ze střelných zbraní. Vytvoření
válečné iluze je jeden z důvodů tak vysoké
návštěvnosti, protože právě výstřely z pušek
a děl vás vtáhnou do děje před dvěma stoletími. V příštím roce se s pořadateli domluvíme
na dřívějším zakončení akce tak, aby se ještě
o půl desáté večer nestřílelo, jak tomu bylo
letos. Přesto si myslím, že tyto akce k městu
a historii patří, a že po chřipkové kulturní pauze je mnozí uvítají a uvítali.
Abych vás, vážení čtenáři zpravodaje, nezásoboval koncem prázdnin jen starostmi
a negativy, připravujeme na zářijové zastupitelstvo města materiály, které zahrnují opravy a budování chodníků, nákupy pozemků
nezbytné pro rozvoj města nebo rekonstrukce
městského majetku. Jak hlasování dopadlo, se
dozvíte ve zpravodaji, který naleznete ve vašich schránkách koncem září.
Vážení spoluobčané! Přeji vám hezké babí
léto, šťastný návrat z dovolených a nejen prvňáčkům dobré nakročení do nového školního
roku, který doufám bude trvat deset měsíců!
Michal Boudný, starosta města

Stavba křižovatky
u cukrovaru: od září zde
bude kyvadlový provoz
Řidiči mířící od pondělí 31. srpna
ve směru do nebo ze Slavkova po silnici
I/54 (trasa Slavkov–Nížkovice–Kyjov)
se budou muset připravit změny a komplikace v místě stavby kruhové křižovatky
u bývalého cukrovaru. Zatímco dosud řidiči neprojeli křižovatkou z města k nádraží, ale mohli využít nájezdu na obchvat,
od září do konce října to bude naopak – nájezd se na dva měsíce uzavře a křižovatka
bude průjezdná směrem od centra k nádraží a naopak. Řízená však bude kyvadlově
vs
semafory.

ze s lidmi důležitým vodítkem pro to, na jaké
oblasti se v dalších letech máme zaměřit tak,
aby se ve Slavkově dále zvyšovala kvalita života. Navíc je naše povinnost reagovat
na současný trend ve vývoji uvažování obyvatel a jejich potřebě se víc zapojovat do dění
kolem sebe,“ okomentoval výběr platformy
starosta Slavkova Michal Boudný.
V budoucnu bude možné přes stránky spouštět také ankety, které můžou sdílet se svými
známými přes sociální sítě, a tím přispět
ke zvýšení zájmu o dění ve městě. Pro zapojení přitom není potřeba procházet žádnou složitou registrací, ani poskytovat žádné osobní
údaje vyjma jména. Systém navíc umožňuje
přihlášení i přes již existující účty na Facebooku a Googlu.
Prohlížet veškeré projekty je možné
na stránkách slavkov.pincity.cz, a to i bez registrace uživatele.
vs

Odstavné parkoviště pro
Veteranfest bude v ulici
Křenovická
Pořádání srazu majitelů historických
vozidel a motorek v zámeckém parku
v sobotu 5. září si vyžádá uzavření ulice
Křenovická (od nájezdu k prodejně Billa).
Silnice bude v tento den využívaná jako
odstavné parkoviště pro návštěvníky Veteranfestu.
Objízdná trasa na Křenovice bude stanovená přes Vážany nad Litavou. Uzavírka je oficiálně stanovená od 5 do 18 h.
s tím, že po opuštění posledních aut bude
provoz již obnoven. Stání zde bude organizováno pořadatelskou službou a bude
vs
zpoplatněno částkou 50 korun.
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
Slavkova u Brna
76. schůze RM – 20. 7. 2020

1. RM schvaluje složení komise pro výběr účastníků
veřejné zakázky na vypracování urbanisticko-architektonické studie Koláčkova náměstí: Členové: Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková, Ing. Ivan Charvát,
Ing. arch. Zdeňka Vydrová, Ing. arch. David Mikulášek,
Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Ing. Petr Lokaj. Náhradníci: Ing. Hynek Charvat, Ing. Dalibor Kašpar, Ing. arch.
Oksana Matyášová.

77. schůze RM – 27. 7. 2020

1. RM schvaluje z pověření ZM ze dne 9. 12. 2019,
číslem usnesení 158/10/ZM/2019 radu města Slavkov
u Brna schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok
2020 formou rozpočtových opatření v předloženém
znění, soubor rozpočtových opatření v předloženém
znění.
2. RM schvaluje vzdání se práva a prominutí dluhu,
a to pohledávek města Slavkov u Brna včetně jejich příslušenství z důvodu prekluze práva na jejich vymáhání
dle seznamu obsaženého v důvodové zprávě v celkové
částce 63.364,90 Kč.
3. RM schvaluje ukončení smlouvy o zemědělském
pachtu na část pozemku parc. č. 2690/1 orná půda
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 85 m2 – zahrádky č. 85
nacházející se v lokalitě Polní s paní Evou Helešicovou.
4. RM souhlasí s uzavření smlouvy o zemědělském
pachtu na část pozemku parc. č. 2690/1 orná půda
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 85 m2 – zahrádky č. 85
nacházející se v lokalitě Polní s paní Irenou Břínkovou.
5. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/16, Libeň 190 00 Praha 9, IČ: 04084063,
týkající se pozemku parc. č. 5208 ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je město, dle přiložené
situace a mapy s nákresem vedení v předloženém znění.
6. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice 7, IČ: 28085400 týkající se pozemku parc.
č. 3596/6, ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je
v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kabel
NN Kašpárková“) v předloženém znění.
7. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7, IČ: 28085400 týkající se pozemku parc. č. 2636/1,
zastavěná plocha, nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna, který je
v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kab.
smyčka NN Tesáček“) v předloženém znění.
8. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567,
v předloženém znění, týkající se pozemku parc. č. 287/1
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna dle přiloženého
geometrického plánu č. 3678-364/2007.
9. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č. 4242,
3699/6, 3699/7, 3583/4, 3589/4, 3711/2, 3722, 3711/1,
3729/3, 3583/2, vše ostatní plocha, v k.ú. Slavkov
u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem
„Slavkov u B., rozšíření DS NN Kočí“) v předloženém
znění.
10. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Rekonstrukce kašny u kostela“ dle předloženého návrhu
zadávací dokumentace s hodnotícím kritériem nejnižší
nabídkové ceny.
11. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na zpracování „Strategie architektonického rozvoje města“
a „Metodiky strategického řízení města“ dle předloženého návrhu zadávacích podmínek.
12. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2, Fügnerova 110, 684 01 Slavkov u Brna,

s paní Mgr. Lucií Bednaříkovou. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno
ve výši 150 Kč/m2/měsíc.
13. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání – místnost č. 003
o výměře 10,70 m2 umístěné v suterénu budovy č.p.
727, která je součástí pozemku p.č. 625/4 v k.ú. Slavkov
u Brna, s paní Petrou Zobačovou, IČ: 75641551. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc a nájemné stanoveno ve výši
1.000 Kč/m2/rok.
14. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor č. 04/2020/551, s MUDr. Janou Neuwirthovou, Ph.D., s.r.o., Tyršova 324, Slavkov
u Brna, IČ: 086 77 531, v předloženém znění.
15. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor o výměře 15 m2 za cenu 500 Kč/m2/rok na parcele
1784/296 v k. ú. Slavkov u Brna za podmínky uzavření
nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce.
16. RM souhlasí s převodem práv a povinností k bytu
č. 1, Litavská 1489, Slavkov u Brna, z paní Marie Čehovské na pozůstalou dceru Věru Sulzer, a pozůstalou
vnučku Ing. Barboru Lyčkovou.
17. RM bere na vědomí informaci o žádosti ZS-A
o dotaci z rozpočtu Ministerstva kultury.
18. RM bere na vědomí informaci o organizačním
zajištění akce Veteranfest 5. 9. 2020 ve Slavkově u Brna.

78. schůze RM – 10. 8. 2020

1. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice 7, IČ: 28085400 týkající se pozemku parc.
č. 3583/2, ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je
v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kabel
NN Juránek“) v předloženém znění.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400 týkající se pozemku parc. č. 3583/2
a pozemku parc. č. 3583/5, ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem
„Slavkov u B., kab. smyčka Řezníček“) v předloženém
znění.
3. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/9,
Libeň, 190 00 Praha 9, týkající se pozemků parc. č.
343/15 a parc. č. 343/17,oba ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem „16010-041584 VPIC Slavkov u Brna stanice HZS
JMK“) v předloženém znění.
4. RM schvaluje ukončení smlouvy o zemědělském
pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 orná půda
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 – zahrádky č. 26 nacházející se v lokalitě Polní s paní Vlastou
Blažkovou.
5. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském
pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 orná půda
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2 – zahrádky č.
26 nacházející se v lokalitě Polní s paní Danou Tesařovou.
6. RM schvaluje uzavření předloženého návrhu
smlouvy o dílo „5. aktualizace územně analytických
podkladů ORP Slavkov u Brna“ se společností Urbanistické středisko Brno, spol. s.r.o., se sídlem Příkop 8,
602 00 Brno, IČ 18824463.
7. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování urbanisticko-architektonické studie Koláčkova náměstí s Ing. arch. Zbyňkem Musilem, Pechova 1557/11,
615 00 Brno-Židenice, IČ: 72455268 v předloženém
znění.
8. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování urbanisticko-architektonické studie Koláčkova náměstí se společností M2AU s.r.o., Údolní 222/5, 602 00
Brno, IČ: 08230544 v předloženém znění.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování urbanisticko-architektonické studie Koláčkova
náměstí se společností ATELIER RAW s.r.o., Domažlická 148/12, 612 00 Brno, IČ: 28299442 v předloženém
znění.
10. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování urbanisticko-architektonické studie Koláčkova
náměstí se společností ellement architects s.r.o., Vysoká
1029, 760 01 Zlín, IČ: 05274885 v předloženém znění.
11. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování urbanisticko-architektonické studie Koláčkova
náměstí se společností Rusina Frei s.r.o., Bubenská
225/49, 170 00 Praha, IČ: 02308002 v předloženém
znění.
12. RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytů
a pozemků v k.ú. Slavkov u Brna: pozemek parc. č.
2690/85, Litavská 1483, byt č. 1483/1 včetně podílu
na společných částech domu o velikosti 398/2310; byt č.
1483/2 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310; byt č. 1483/3 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310; byt č. 1483/4
včetně podílu na společných částech domu o velikosti
478/2310; byt č. 1483/5 včetně podílu na společných
částech domu o velikosti 478/2310, pozemek parc. č.
2690/84, Litavská 1484, byt č. 1484/2 včetně podílu na
společných částech domu o velikosti 478/2624, byt č.
1484/4 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 478/2624; byt č. 1484/5 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 583/2624, pozemek parc.
č. 2690/83, Litavská 1485, byt č. 1485/2 včetně podílu
na společných částech domu o velikosti 478/2633, byt č.
1485/4 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 478/2633, byt č. 1485/5 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 586/2633, pozemek
parc.č. 2690/82, Litavská 1486, byt č. 1486/1 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 398/2310;
byt č. 1486/2 včetně podílu na společných částech
domu o velikosti 478/2310; byt č. 1486/3 včetně podílu
na společných částech domu o velikosti 478/2310; byt č.
1486/4 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310; byt č. 1486/5 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310, pozemek parc.
č. 2690/81, Litavská 1487, byt č. 1487/1 včetně podílu
na společných částech domu o velikosti 398/2310; byt č.
1487/2 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310; byt č. 1487/3 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 478/2310; byt č. 1487/4
včetně podílu na společných částech domu o velikosti
478/2310; byt č. 1487/5 včetně podílu na společných
částech domu 478/2310.
13. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna, s paní
Renátou Michálkovou. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou do 31. 12. 2022 s nájemným dle aktuálního ceníku nájemného pro obecní byty.
14. RM schvaluje poskytnutí finančního daru
Mgr. Dagmar Klobasové, na vydání knihy „Malíř neumírá“ ve výši 15.000 Kč.
15. RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi
městem Slavkov u Brna jako dárcem a paní Mgr. Dagmar Klobásovou jako obdarovaným, v předloženém
znění.
16. RM schvaluje poskytnutí finančního daru Domovu pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, sídlo
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice, IČO: 00209392 na aktivizační činnost ve výši 10.000 Kč.
17. RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi
městem Slavkov u Brna jako dárcem a Domovem pro
seniory Sokolnice, příspěvková organizace jako obdarovaným, v předloženém znění.
18. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na realizaci projektu „Veteranfest Slavkov 2020“, mezi
Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám.
449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, jako poskytovate-
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lem, městem Slavkov u Brna jako zřizovatelem a Zámkem Slavkov – Austerlitz, příspěvkovou organizací jako
příjemcem.
19. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020 dle
předložené důvodové zprávy (TSMS).

14. zasedání ZM – 20. 7. 2020

1. ZM schvaluje navýšení podlažnosti ze dvou nadzemních podlaží plus podkroví na tři nadzemní podlaží
plus podkroví s tím, že nová zástavba nepřevýší obvyklou výšku okolních objektů a navýšení zastavitelnosti (z 50% na 100%) pro pozemky parc. č. 965 a parc. č.
964 (proluka vedle SC Bonaparte) a pro pozemek parc.
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č. 70 (proluka na ul. Husova vedle č. p. 63) v k. ú. Slavkov u Brna.
2. ZM schvaluje odložení záměru vzniku odlehčovací
služby na území města z roku 2021 na rok 2022 z důvodu ekonomické ztrátovosti provozu této služby o kapacitě 5 lůžek a nastupující ekonomické krizi.
3. ZM ukládá RM připravit investiční záměr zajištění
potřebných prostor pro tuto službu a projednat finanční
spoluúčast obcí ORP na provozu této služby.
4. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření
v předloženém znění.
5. ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 31
v předloženém znění.

6. ZM schvaluje výkup části pozemku parc. č. 5023,
části pozemku parc. č. 5024 a pozemek parc. č. 5022,
o celkové velikosti cca 284 m2 vše v k.ú. Slavkov u Brna
za cenu 550 Kč/m2 od ing. Ivo Bajera a ing. Jiřího Bajera.
Náklady spojené s odkupem nemovitosti hradí město.
Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.
7. ZM schvaluje výkup pozemku parc. č. 5009 a pozemku parc. č. 5010, o celkové velikosti 293 m2 vše v k. ú.
Slavkov u Brna za cenu 250 Kč/m2 od paní Daniely Chyťové. Náklady spojené s odkupem nemovitostí (znalecký posudek, vklady do katastru nemovitostí, atp.) hradí město.
Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Klub seniorů informuje
Další letní měsíc je za námi a tady je malé
ohlédnutí. 15. 7. se konala již 50 vycházka TS
Bota, jejímž cílem bylo tentokrát okolí Pustiměře. První zastávkou byl po vystoupení
z vlaku kostel sv. Benedikta, před kterým se
zelená lípa malolistá pyšnící se věkem, odhadovaným na 250 let. Nedaleko jsme minuli
rotundu sv. Panteleona, jež je považována
za největší na Moravě a pochází z 11. století.
Vyprávění Františka o zdejší historii z období
Velké Moravy a působení bratrů Cyrila a Metoděje bylo opět velmi zajímavé a poučné. Pro
zahnání únavy z teorie a na uctění jubilejní
vycházky došlo k zaslouženému přípitku.
Cestou mezi poli jsme se dostali k památníku
jeptišky Elišky, kde jsme si vyslechli od Františka pověst o zlé abatyši. Ke zbytkům hradu
Melice pak vystoupala jen část naší výpravy
za přátelského povzbuzování těch, kteří zůstali v podhradí. Po krátkém odpočinku nás pak
čekala cesta do restaurace Adélka, kde jsme se

věnovali jiným požitkům pro zdárné ukončení
tohoto dne.
Dne 8. 8. se 47 našich členů vydalo na autobusový zájezd se zastávkou na zámku
v Chropyni, jehož původ sahá do 16. století
a jeho unikátem je jedna z největších sbírek
středověkých zbraní. Zajímavý byl i pohled
do života našich předků. Pro zájemce tu byla
ke zhlédnutí i výstava z díla zdejšího rodáka,
malíře Emila Filly. Zámkem a historií nás provedly milé průvodkyně, na kterých byl vidět
velký zájem o svou práci. Krátká procházka
kolem Chropyňského rybníku, národní přírodní památky s plovoucí rostlinou kotvicí ukončila zdejší pobyt. Čekala nás Floria Kroměříž
se vším, co patří k zahrádkaření, věnovaná
dožínkám a s možností poslechu Hulíňanky.
Spokojeni, zbaveni finančních přebytků jsme
se vrátili do svých domovů.
15. 8. jsme zhlédli operu Rusalka, krásné
pěvecké výkony zpěváků, na modernější poje-

tí scény si ale někteří nemohli zvyknout. V době,
kdy budete číst tyto řádky, už budeme mít za sebou operu pro děti, Ferdu mravence.
Co se týče dalších akcí:
3. 9. odjíždíme v 16.45 od polikliniky
(16.50 parkoviště Boženy Němcové) na muzikál Grandhotel.
23. 9. zájezd do Prahy s návštěvou Senátu.
5. 10. se připravuje zájezd na činohru Mirandolína, přihlášení zájemci mají možnost si
vyzvednout lístky a zaplatit akci 7. 9. v klubovně.
Všechny akce a jejich uskutečnění však závisí na vývoji koronavirové epidemie. Rouška
bude opět povinná skoro všude, proto na ní
prosím nezapomínejte.
Přejeme všem dobré zdraví, energii na zdolávání překážek a dobrou náladu.
Klub seniorů

Pohodová turistika TS BOTA
Pohodová turistika zahrnuje především výšlapy v délce do 10 km, zejména v oblasti Slavkova, Bučovic nebo
Vyškova.
Termín vycházek je každou středu,
pokud není programem stanoven jiný
den.
Program zahrnuje datum, čas a místo
startu, popis trasy, cíl, délku trasy a přibližný čas návratu do Slavkova.
Účastník nemusí být členem klubu
seniorů, nemusí se přihlašovat, ani registrovat. Vycházek se mohou zúčastOlšanský statek • Foto: B. Maleček
ňovat i děti v doprovodu dospělých.
9. 9. 2020 – Hradiště Orlov
Vzhledem k tomu, že se vycházky konají
Odjezd: V 8.00 hod. vlakem ze Slavkova
za každého přijatelného počasí (s výjimkou
do Bučovic, odtud v 8.20 autobusem do Kozdlouhotrvajícího deště), doporučuji vzít si vedle svačiny a nápoje také deštník nebo plášlan. Trasa: Kozlany–Runza–Zadní jezírko–
těnku.
Žešov–Hradiště Orlov–Orlovice. Délka trasy:
Účastníci vycházky nejsou pojištěni, účast
7 km.
je na vlastní nebezpečí.
Návrat: Ve 14.20 hod. autobusem z Orlovic do Vyškova, odtud 15.14 hod. autobusem
2. 9. 2020 – Hluboká cesta
do Slavkova.
Odjezd: V 8.52 hod. vlakem ze Slavkova,
16. 9. 2020 – Tvrz Mezilesice
příjezd do Nemotic v 9.21 hod., odtud v 9.30
Odjezd: V 9. 07 hod. z aut. nádraží ve Slavhod. autobusem do Snovídek. Trasa: Snovídky–V Pinčíně–Hluboká cesta–Letošovská
kově na Těšanku. Trasa: Těšanka–Hvězda–
cesta–Nebštych–Letošov–Nesovice. Délka
Tvrziště Mezilesice–Horáček–Kobeřice. Délka trasy: 6 km.
trasy: 9 km.
Návrat: Autobusem z Kobeřic do Slavkova
Návrat: Vlakem z Nesovic do Slavkova
v 13.43 hod.
v 14.21 hod.

23. 9. 2020 – Bzenec: Mezi
vinohrady

Odjezd: V 8.00 hod. vlakem ze
Slavkova, příjezd do Bzence v 8.49
hod., odtud v 9.01 hod. vlakem
do Mor. Písku. Trasa: Moravský Písek–Zadní hora–Horní hora–Starý
hrad–Bzenecká lípa–Bzenec. Délka
trasy: 8 km.
Návrat: Vlakem z Bzence do Slavkova v 14.06 hod.

30. 9. 2020 – Olšanský statek

Odjezd: V 9.13 hod. autobusem
ze Slavkova do Rousínova, odtud autobusem
v 9.30 hod. na zastávku Luleč, rozc. k žs. Trasa: Luleč–Křížová cesta–Nemojany–Horka–
Statek Olšany–Olšany. Délka trasy: 8 km.
Návrat: Autobusem z Olšan v 14.17 hod.
do Rousínova, odtud v 14.35 hod. do Slavkova.
František Navrátil

Klavírní koncert
Klavírní koncert studentů JAMU se bude
konat 24. 9. 2020 v sále ZUŠ.
Čas bude upřesněn na stránkách školy www.zusslavkov.cz
jj
Srdečně zveme.
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Bez rozumu
Chcete mít ztížený příjezd ke svému pozemku, chcete mít obavu o svoje auto nebo
o cizí auta, chcete si vyslechnout pár nehezkých slov, chcete vidět jak se parkuje tam, kde
je zákaz a tam, kde nad tím zůstává rozum
stát, chcete vidět, jak se poškozuje soukromý
i městský majetek? Tak se vydejte o víkendu
v tropickém dnu nejlépe v poledne nebo odpoledne ke slavkovskému koupališti. Zde v kopci a v zatáčce, v zatáčce směrem k sadům
pod oborou a dále k sadům i přes zákaz stání
v aleji ohraničené řetězem stojí desítky aut namačkaných jak chtějí, hlavně na krajích cesty,
ale i v cestě, na trávě, pod kaštany, u plotů

na soukromém i městském
pozemku. Místo k projetí v jednom místě široké
2,4 m bez zrcátek, vyhnout si s protijedoucím
autem – nemožné. Pokud
je tu městem vydaný zákaz (viz SZ a web Slavkova) tak co policie, městská
policie (k čemu ji tu tedy máme?) a město?
Nic… Umístit řetěz jako zábranu to ano, ale
starat se dál co s auty, to už ne… Co takhle
posunout řetěz až úplně ke kraji cesty a přidat
ho po cele délce cesty k sadům a kontrolovat,

„Parkování“ v oboře • Foto: 3x P. Doubek

pokutovat? A co proklamované parkování
na škvárovém hřišti, že by moc nefungovalo?
Za zmínku stojí i minikruhový objezd přímo
naproti vstupu na koupaliště – ten je tu leda
pro smích. A dále špatně vyřešené napojení
vyasfaltované části komunikace v kopci u trafostanice a části cesty z makadamu a kamínků, kdy při každém větším dešti je část splavena až na chodník k novým domům Kaunicova
dvora. Na dalším úseku cesty k sadům vystupuje křidlice, celé cihly, kusy betonu a o dírách ani nemluvě, takže pneumatiky si výskají
radostí. Dlouhé roky neudržovaná a vymletá
cesty z navážky vypadá jak vypadá. Na údržbu takových cest v chatových oblastech peníze v rozpočtu města nejsou, i když je každý
den a víkend využívají desítky a stovky Slavkováků pro svoji práci a odpočinek v sadech
a na zahradách, ale na cyklostezku u Hodějic
se 600 000 Kč v rozpočtu města najde.
Petr Doubek

Vyjádření vedení města k problému parkování
v oboře. Co se udělalo pro nápravu?
Hektické dny o letních měsících jsou pro
město velikosti Slavkova každoročním evergreenem. Velké akce i slunění na koupališti
přiláká několik jednotek dní do centra města tisíce lidí. Právem se někteří občané můžou zlobit, že město o takových víkendech
trpí omezenou dopravou, není kde zaparkovat a bohužel se někteří ani nemůžou dostat
do svých domovů a sadů.
O to víc nás v červnu zaskočila zpráva, když jsme se dozvěděli, že z rozhodnutí
Agentury ochrany přírody a krajiny, již není
možné parkovat v aleji u koupaliště, která
nám o těchto exponovaných dnech dokázala alespoň částečně pomoci tento útok řidičů
zmírnit. Proto jsme se snažili nabídnout návštěvníkům rychlé alternativní řešení v podobě škvárového hřiště. Ale znáte to, deset let
jste zvyklí parkovat u brány koupaliště. Proč
byste teď měli chodit pěšky, zvlášť když je to
tak daleko (zkratku podél stadionu moc lidí
nezná).
Ale zpět k dopisu pana Doubka a reakci
na víkend 8. srpna. Tento den byl opravdu
nešťastný z pohledu parkování v této lokalitě – horký den přilákal velké množství lidí
na koupaliště, stejně jako stovky řidičů zamířilo do Slavkova kvůli rodinnému festivalu.
Když jsme situaci vyhodnocovali před tímto
víkendem, nezdála se situace nakolik vážná.
Slavkov už zvládl mnohem větší akce.
Ano, nakonec jsme byli z chování řidičů skutečně zaskočeni a museli jsme si vzít
ponaučení. Bohužel tím, jak jsme museli za-

čít řešit některé kroky po zákazu parkování
„za pochodu“, tak se řešení v podobě zákazové značky (a tedy i možnosti pokutování
v této oblasti), projeví až o pár týdnů později,
než jsme chtěli.
Již cca dva týdny před tímto víkendem dalo
vedení města podnět a žádost k instalaci zákazové značky (s dodatkovou cedulkou pro
majitele pozemků a nemovitostí). Instalace
takové značky je podmíněná vyjádřením několika orgánů (zejména Policie ČR) a proto to
nejde osadit ze dne na den. Standardní doba
takového řízení je dva měsíce.
Od daného víkendu dostala také městská
policie pokyn tuto oblast monitorovat a držet o všech sezónních víkendech služby až
do pozdních odpoledních hodin. Přestože
policie zde ještě nemůže pokutovat (což je
hlavní smysl připravované značky), tak zde
policie plní zejména „organizační“ a preventivní službu – zastavuje řidiče a informuje je
o možnosti parkování na škvárovém hřišti.
Dále jsme se také dohodli, že při všech větších letních akcích, které Slavkov bude v budoucnu zažívat (například aktuálně nás čeká
Veteranfest 5. 9.) budeme dělat maximum
pro zajištění parkování v ulicích Bučovická
a Křenovická. Například při právě již zmíněném Veteranfestu zajišťujeme uzavírku ulice
Křenovická pro funkci odstavného parkoviště. Tento scénář je ale možný samozřejmě
jen za předpokladu, že taková uzavírka nezatíží již tak komplikovanou dopravní situaci
ve městě.

Přestože zmiňovaného 8. srpna byla situace opravdu nešťastná, následující víkendy,
včetně těch, kdy se v parku konaly velké akce,
jsme již takový nápor nezažili – městská policie již hodnotí situaci jako klidnou. To samozřejmě ale neznamená, že povolíme v plánu
situaci zde monitorovat, organizovat a v dohledné době i represivně kontrolovat.
Problém, který trápí zejména majitele pozemků nad koupalištěm, není vedení města lhostejný a snaží se jej vyřešit v možnostech, které
nyní má. Zákaz parkování v aleji je na jednu
stranu pro město omezující a nedal nám příliš času se s absencí tohoto místa vypořádat,
na druhou stranu respektujeme, že tuto oblast
je důležité chránit. Proto město nyní podniká kroky k alternativám systému parkování.
V tomto případě se však jedná nejen o dlouhodobou záležitost příprav, ale také „boj“ se
zažitými zvyky některých návštěvníků.
Dovolujeme si také krátce reagovat na názor pana Doubka o (ne)smysluplnosti opravy
rozbité silnice mezi Hodějicemi a Křižanovicemi. Tuto investici zastupitelstvo města
vnímá jako příspěvek na zkvalitnění cykloturistických možností v našem regionu a hlavně
jako navázání na cyklostezku, kterou město
před dvěma lety vybudovalo. Každá z obcí
přispívá stejným dílem (resp. Hodějice nakonec více). Bez takového modelu financování
bychom se nikdy oprav zdevastované silnice
nedočkali. Věřte, že je mnoho dalších případů, kdy si obce v našem regionu pomáhají
k tomu, aby se našim občanům žilo lépe.

8/2020
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Pohádkoland mohly rodiny zažít letos pouze
ve Slavkově
Zámecký park letos hostil jeden z největších rodinných festivalů Pohádkoland. Program byl zaměřený zejména na nejmenší
děti. V horkém letním dni však měli šanci
si zařádit i školáci. Po obou stranách spodní
části parku totiž mohli využívat nafukovací

Pohádkoland v zámeckém parku • Foto: 6x archiv MÚ

atrakce, které jim byly po celou dobu k dispozici zdarma. Na pódiu se vystřídaly česko-slovenské dětské hvězdy jako například
Fíha Tralala, Míša Růžičková, Lollipopz
nebo Miro Jaroš. Pohádkoland se měl v letošním roce uskutečnit na čtyřech místech

České republiky. Kvůli koronavirovým opatřením jej však organizátoři mohli uspořádat
pouze ve Slavkově u Brna. Slovenská agentura Super media group má v plánu Pohádkoland uskutečnit v našem městě i v příštím
vs
roce.
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Činnost mladých hasičů
Činnost a zájem dětí je různý. Různá
a všestranná je také činnost hasičů. Děti mají
možnost už od 4 let se této činnosti učit. Zároveň se učí kolektivní činnosti. Požární útok,
uzlovačky, branný závod je kolektivní činnost
a soptík je závod pro jednotlivce.
Scházíme se během školního roku každý

čtvrtek v 16 hodin u hasičky na Malinovského. Využíváme prostor hasičky a požární útok
cvičíme v zámecké aleji v místech, kde se odbočuje na golf.
Přihlašování je možné již od 4 let dítěte
nebo už jste dospělí a podpořili byste členskou
základnu dobrovolných hasičů.

Kolektivy mladých hasičů se dělí na čtyři
věkové kategorie:
a) přípravka do dne dovršení 6 let
b) mladší žáci od 6 do dne dovršení 12 let
c) starší žáci od 12 do dne dovršení 16 let
d) dorostenci od 15 do dne dovršení 18 let.
P. Blahák

Foto: 2x archiv autor

Výsadba komunitního sadu
Třicet ovocných stromů vysadí na podzim
slavkovští zahrádkáři v lokalitě Kozí Hory –
v polích vedoucích k bývalému popravčímu
vrchu u Křenovic. Sad bude sloužit jako „výukové“ centrum pro všechny, kteří se chtějí
naučit správně pěstovat ovocné stromy. Zahrádkáři tady budou předávat své zkušenosti
správné péče i řezů. Dobrovolníci, kteří se bu-

dou podílet na výsadbě, nemusí skončit pouze
u zasazeného stromu, ale můžou se o něj začít pravidelně starat a díky tomu pak i sklízet
ovoce.
Slavkovští zahrádkáři na výsadbu komunitního sadu dostali dotaci z Nadace Partnerství.
V plánu mají zasadit staré odrůdy jabloní,
hrušní a slivoní, které sice v prvních pěti le-

tech nerodí, ale zato pak vydrží růst a plodit
až osmdesát let. Sad vznikne v místě, kde
v posledních třech letech město ve spolupráci
s místními myslivci a dobrovolníky vysazuje
i další stromy a keře. Vznikají tak nové zelené pásy a remízky, díky kterým pole ve směru
na Křenovice znovu ožívají zvěří i zelení.
vs
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Divadelní spolek v akci
Ani v nejisté době „korony“,
nepříznivé pro divadelní a jiné
kulturní akce, se Divadelní spolek
Slavkov u Brna nevzdává své činnosti. Pro naše diváky připravujeme několik kulturních pořadů.
V sobotu 29. srpna 2020 opět
oživíme prostor vedle spodního bazénu v zámecké zahradě.
Tentokrát ve stejném prostoru,
kde proběhla úspěšná inscenace Hrátek s čertem Jana Drdy,
předvedeme
Shakespearovu
romantickou komedii Sen noci
svatojánské. Pokud nám dovolí počasí, prožijí diváci příběh
prolínající svět lidí se světem astrálních bytostí. Čtyři zamilovaní
mladí lidé, chystání svatebního
veselí vládce Thesea, škorpení
krále lesních bytostí Oberona
s jeho manželkou Titánií, popleDivadelní spolek • Foto: archiv DS
tené kousky roztomilého Puka –
Hned další den – v neděli 30. srpna – jen
to vše podpořené atmosférou letního večera
kousek opodál, vedle boční fontánky mezi bojistě dostatečně odmění diváka za to, že se
rovicemi, vám, kteří máte rádi poezii a hudbu
vzdal pohodlí před televizní obrazovkou.
Luboše Javůrka, připravíme komponovaný
Hra začíná ve 20 hodin.

pořad poezie a prózy z pera básníka Františka
Gellnera. Pořad začíná v 19 hodin.
Na podzimní plískanice vám nabízí Divadelní spolek na jevišti Společenského centra
ve Slavkově inscenaci brilantní komedie Rudolfa Trinnera s názvem „Když hrdličky cukrovaly aneb Byly ‚lejdy‘, on padouch.“ Představení se odehraje 3. a 4. října 2020.
A pokud nám bude přát štěstí, v sobotu
12. prosince obnovíme na jevišti Společenského centra Bonaparte Vánoční příběh, vyprávění o putování biblického krále za narozeným spasitelem.
Starý rok zakončíme speciálním inscenováním divadelní komedie Rytířova dcera. Rozpustilé provedení můžete zhlédnout
na silvestrovském představení 31. prosince
2020. Představení v režii Milana Hrazdílka
budete moci sledovat u číšky vína, protože
opět připravíme pro návštěvníky stolovou
úpravu sálu.
Na všechna vystoupení slavkovského souboru a na setkání s vámi se těší členové Divadelního spolku Slavkov u Brna.
S. Olbricht

Recyklace – mysleme na budoucnost
O odpovědném přístupu k přírodě kolem
nás, ochraně planety Země i o nevytváření
zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad
každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí
ukazujících škody, které člověk nerozumným
chováním přírodě způsobuje.
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní
pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého
způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi,
kteří myslí na budoucnost planety i svých
dětí, již zcela přirozenou součástí života.
A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které
odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit
můžete například i textil, kovy a v neposlední
řadě také elektrozařízení.
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat

k ekologické recyklaci. Například v loňském
roce se prostřednictvím společnosti EKOLAMP podařilo sebrat a následně recyklovat
706 tun vysloužilých světelných zdrojů, 587
tun malých elektrozařízení a 1586 tun velkého
elektra.
Opětovně se využilo přes 95 % materiálů ze
světelných zdrojů a více než 90 % materiálů
z malých a velkých elektrozařízení. Získané
kovy, plasty či sklo slouží k další výrobě či
jako technický materiál. Pečlivým sběrem
a zpracováním se navíc zabrání znečištění
přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by
se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení
dostaly do půdy, či do podzemních vod.
Obyvatelé Slavkova u Brna mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat
ve sběrném dvoře Zlatá Hora 1469, ve dnech

Po, St: 8–18 hod. So: 8–13 hod. nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Společnost EKOLAMP se od roku 2005
stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se
navíc stará o ekologickou likvidaci i dalších
elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům
a obcím zcela zdarma.
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení je možné odevzdat k recyklaci prostřednictvím více než 4500 sběrných míst, která
společnost EKOLAMP po celé České republice zřídila. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou
elektrozařízení bezpečně uložena do doby
jejich přepravy k recyklaci.
Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz.
Odd. ŽP
Zdroj Ekolamp
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Zámek Slavkov – Austerlitz

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

Veteranfest, Čokoládový festival, Václavský
jarmark… to jsou zářijové víkendy na zámku!
Měsíc září nabízí na zámku spoustu zábavy
a zážitků – potěší fanoušky historických automobilů a motocyklů, udělá radost milovníkům čokolády, nabídne spoustu jarmarečních
pochoutek a produktů, pohladí duši hudebním
nadšencům a pobaví malé i velké na speciálních prohlídkách zámku a parku.
První víkendovou akcí bude každoroční
sraz historických automobilů a motocyklů
– Veteranfest Slavkov 2020. Devatenáctý
ročník se letos uskuteční v sobotu 5. září.
Tradiční akce láká nejen na ojedinělou přehlídku historických vozů, motorek, traktorů,
bicyklů…, ale také na dobovou atmosféru.
Zámecký park zkrášlí prvorepublikové dámy,
mezi auty se tančí swing a nezapomíná se ani
na děti. Součástí setkání je i rozsáhlá burza
náhradních dílů a starožitností. Brány parku
se návštěvníkům otevřou v sobotu od 7 hodin, vstupné činí 160 Kč dospělí, 100 Kč děti
nad 10 let, studenti, senioři a ZTP. Předprodej
probíhá na www.vstupenky.zamek-slavkov.cz
(Vystavovatelé mají vstup zdarma).
Následující víkend nás čeká několik tematicky odlišných událostí. Po celý víkend
12. a 13. září bude probíhat čokoládový festival ČokoFest 2020. Tato Akce je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolá-

ČokoFest – ilustrační foto

dy a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit,
skvěle si pochutnat a případně se i přiučit
vaření s čokoládou. Připraveny budou i sou-

těže a spousty dárků!
ČokoFest bude probíhat
v sobotu od 10 do 18 hodin, v neděli od 10 do 17
hodin. Výše vstupného je
60 Kč dospělí, 40 Kč děti
nad 6 let, studenti a senioři. Děti do 6 let a ZTP mají
vstup zdarma.
Dny evropského dědictví (EHD) proběhnou
v roce 2020 od 12. do 20.
září na téma Památky
a vzdělávání. Jedná se
o významnou kulturně
poznávací společenskou
Divadelní spolek Per Vobis • Foto: 2x archiv ZSA
akcí, která slouží k posílení historického povědomí v nejširších soumrzí, ani nepodléhá módě. Koncerty Z opevislostech se zvláštním důrazem na vnímání
rety do operety se uskuteční dva – v 15 a 19
mezinárodního kontextu národního kulturníhodin. Vstupenky zakoupíte v Informačním
ho dědictví. Každoročně se tak v měsíci září
centru ve Slavkově u Brna či na webu zámku.
otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímaJednotné vstupné 350 Kč.
vějších objektů a prostor, jejichž cílem je hleV neděli pak vezměte děti na pohádkovou
dání cest ke kořenům naší, evropské i světové
prohlídku zámku – Kráska a zvíře.
civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány
Třetí zářijový víkend opět nebude o akce
nejrůznější akce – u nás se můžete zúčastnit
nouze. V sobotu 19. září bude od 9 do 17
speciálních komentovaných prohlídek záhodin v zámeckém parku probíhat Václavmeckého parku, které proběhnou po oba dny
ský jarmark. Od 18 hodin pro Vás bude hrát
vždy v 11, 13 a 15 hodin. Jednotné vstupné
Hudba hradní stráže a Policie ČR. Koncert
činí 50 Kč, rezervace jsou možné na tel. čísle
proběhne na nádvoří Zámku Slavkov – Austerlitz. Na obě akce je vstup zdarma.
544 227 548 či na webu zámku www.vstupenky.zamek-slavkov.cz (záložka prohlídky a daPro všechny milovníky umění, historie
tum 12. nebo 13. září).
a detektivek připravujeme na sobotu také kostýmované prohlídky zámku s detektivní záV sobotu odpoledne, posilněni vynikající
pletkou v podání divadelního spolku Per Vočokoládou a plni nových informací o parku,
bis. Návštěvníci budou moci obdivovat nejen
se odreagujte v nádherném prostředí Historického sálu za poslechu orchestru Johanna
krásné prostředí a bohaté kostýmy, ale sami se
Strausse s jeho sólisty. Valčíky, polky, pochodo příběhu zapojí a s jejich pomocí bude záhady, čardáše… a jiné, dávají posluchačům opět
da určitě vyřešena. Prohlídky budou probíhat
možnost přenést se do jiné reality a vychutnat
v časech 10.30, 11.30, 12.30, 14.30 a 15.30.
si atmosféru elegantně oděných dam a pánů
Rezervace na pokladně zámku na telefonním
s klobouky. Přijďte si prožít zvláštní pocit
čísle +420 544 227 548 nebo na webu zámku.
ZS-A
radosti a pohody s hudbou, která se ani neoTěšíme se na vás!
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Václav Neckář, agentura Harlekýn, Iva Hüttnerová
a Divadelní spolek Slavkov u Brna v SC Bonaparte
Konec září a začátek října jsou velice bohaté na divadelní představení, která budou
probíhat ve Společenském centru Bonaparte.
Vzhledem k přesunutí dvou akcí z první poloviny roku se tam můžete těšit hned na čtyři
rozličné události.
Jako první uvidíte 21. září od 19 h. Václava Neckáře a Filipa Rácze – nový projekt,
ve kterém je celá Vaškova hudební historie
protkaná zábavnými historkami. Vašek za doprovodu akustické kytary projde celou svou
kariéru a v mezipísničkových rozhovorech po-

Václav Neckář a Filip Rácz

sluchačům prozradí perličky z historie kapely,
které se na normálních koncertech posluchači
nedoví. Nejedná se o klasický koncert se skupinou Bacily, ale o velmi speciální vystoupení
Vaška Neckáře se zpěvákem ostravské kapely
FiHa Filipem Ráczem. Vstupenky zakoupíte
na webu Zámku Slavkov – Austerlitz v sekci

předprodeje www.zamek-slavkov.cz/predprodej a v Informačním centru pod zámkem.
Den poté, 22. září od 19 h., vám agentura
Harlekýn zahraje komedii Co takhle ke zpovědi… Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta naplnit volební slib a chystá se rázně
zatočit se zábavním průmyslem a hazardem.
Jenže má to jednu vadu – na šéfa vládního
kabinetu George Venablese se valí skandál.
Ze skříní na Downing Street 10 nevypadávají
jen političtí kostlivci, ale i polonahé slečny.
Sousto pro novináře, munice pro opozici, příležitost pro stranické odpůrce a k tomu všemu
zvědavá manželka. Situace jako stvořená pro
komediální žánr s pověstným anglickým humorem.
Na první říjnový víkend si pro Vás Divadelní spolek Slavkov u Brna připravil zbrusu
novou konverzační komedii – Když hrdličky
cukrovaly. Komedii o tom, že naletět sňatkovému podvodníkovi může obyčejná ženská,
majitelka cestovní kanceláře, učitelka i advokátka… Když jsou ale finty sňatkového
podvodníka prokouknuty… Svědky plánování sladké pomsty budete 3. října od 19 h.
a 4. října od 16 h.
Hned po představeních místních ochotníků uvidíte Ivu Hüttnerovou, Michaelu
Dolinovou a Davida Suchařípu v komedii, která vychází ze seriálu Domácí štěstí.

Domácí@štěstí.hned

Jiří Just napsal příběh manželského páru
„v krizi“. Ona se věnuje naplno své manažerské práci, manžel skládá hudbu a stará se
o domácnost i o její pohodlí. Nefunguje to.
Najmou si hospodyni, která jim převrátí razancí kulometu domácnost naruby a uvede
je zpět do „štěstí manželského“. Připomene
jim, jak si mají jeden druhého vážit a jak zafunguje „sporýš lékařský“ i celer v manželském loži. Kdo nakonec skutečně potřebuje
pomoci, se dozvíte v komedii plné mouder
a rad našich babiček, které ještě nic nepřekonalo. Domácí@štěstí.hned se uskuteční 5. října od 19 h. Předprodej vstupenek
na všechna říjnová představení byl již zahájen na webu Zámku Slavkov – Austerlitz
v sekci předprodeje www.zamek-slavkov.
cz/predprodej i v Informačním centru pod
ZS-A
zámkem.

Kráska a zvíře – pohádková prohlídka zámku
Srdečně vás zveme 13. 9. 2020 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.

Začínáme ve 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. Vstupenky
je možno také zakoupit s předstihem online
na stránkách „vstupenky.zamek-slavkov.cz“

po rozkliknutí záložky „Prohlídky“ a vybrání
příslušného data.
Vlastní kostýmy dětí jsou velice vítány, ale
nejsou podmínkou. Těší se na Vás průvodci
zámku!
David Kučera, ZS-A

Slavkovské restaurování

Kam za kulturou

Zámek Slavkov – Austerlitz a Vyšší odborPřijďte tedy i vy obdivovat obnovu zašlé
ná škola restaurátorská z Brna srdečně zvou
krásy historických sbírkových předmětů.
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz
na druhý běh 9. ročníku Slavkovského restaurování. Již od roku 2012, vždy jeden
měsíc v letním a obdobně v zimním
semestru, představují studenti oboru
restaurování dřeva svou práci v prostorách slavkovského zámku. Rovněž
v letošním roce se budete moci seznámit s jejich dovednostmi. V tomto
semestru studenti budou pokračovat
v restaurování barokního sekretáře s kořenicovou dýhou – ze sbírek
slavkovského muzea. Novinkou pak
bude možnost shlédnout video s průřezem činnosti studentů Slavkovského restaurování za dobu jeho konání
a ukázky výuky ve Vyšší odborné škole restaurátorské v Brně.
Restaurování bude probíhat v jižních konírnách slavkovského zámku
2.–25. září 2020 v pracovních dnech,
v souladu s otevírací dobou zámku.
Restaurování na zámku • Foto: 3x archiv ZSA
Vstup zdarma.

• Veteranfest Slavkov 2020, zámecký
park, 5. 9. 2020, dospělí 160 Kč; děti nad
10 let, senioři, studenti, ZTP 100 Kč
• Johann Strauss orchestr – Z operety
do operety, Historický sál, 12. 9. 2020
v 15 a 19 h., 350 Kč
• Recitál Václava Neckáře a Filipa Rácze, SC Bonaparte, 21. 9. 2020 v 19 h.,
390 Kč
• Co takhle ke zpovědi…, SC Bonaparte,
22. 9. 2020 v 19 h., 420–450 Kč
• Když hrdličky cukrovaly, SC Bonaparte, 3. 10. 2020 v 19 h. a 4. 10. 2020 v 16
h., jednotná cena 100 Kč
• Domácí@štestí.hned, SC Bonaparte, 5.
10. 2020 v 19 h., 270–300 Kč
• Concentus Moraviae – koncert Moniky
Knoblochové a Libora Maška, Rubensův sál, 13. 10. 2020 v 19 h., 100–200 Kč
• Divadelní představení Lotrando a Zubejda, SC Bonaparte, 20. 3. 2021 v 17 h.,
ZS-A
170 Kč.

V Informačním centru pod zámkem můžete v září 2020 zakoupit vstupenky na:
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Ohlédnutí za Letním filmovým festivalem 2020
Další ročník Letního filmového festivalu
Slavkov 2020 je již minulostí a jako obvykle
přinášíme stručné zhodnocení akce
Stejně jako loni byla promítací plocha
umístěna na střed vodní hladiny spodního
bazénu v zámeckém parku. Toto uspořádání
se vcelku osvědčilo a umožňuje solidní viditelnost v širokém rozsahu, což je zásadní při
větších počtech diváků.
Loňskou návštěvnost asi jen tak brzy nepřekonáme, přálo nám počasí i nabídka filmů
pro letní kina, s kterou to letos nebylo tak docela jednoduché. Také počasí ne tak docela
spolupracovalo, výsledná čísla za jednotlivé
filmy jsou v připojené tabulce. Celkem přišlo
na všechny filmy 2778 platících diváků. Průměrná návštěvnost na jedno představení tedy
činí 198 osob.
Poděkování za organizování „letňáku“ patří
zejména našim „kinařům“, tj. promítačům, technikům, pokladním a také zámecké údržbě, bez
které by to prostě nešlo. Děkujeme též TSMS
za úpravu terénu před zahájením promítání.

Barbie v šatech Marie
Terezie či Napoleona
Dne 25. srpna začíná na Zámku Slavkov
– Austerlitz výstava „Dějiny módy na panenkách“, jejíž autorkou je Zdena Mudráková ze Zlína. Návštěvníci mohou obdivovat
stovky exponátů – ručně šitých a zdobených
šatů a patřičných doplňků oblečených na panenkách Barbie a Steffi. Výstava mapuje historické oděvní styly a její záběr je opravdu
impozantní – přes 2000 let – od Egypta, přes
Krétu, Řecko a Řím, dále jednotlivé slohy od středověku až po 80. léta 20. století.
Nebudou opomíjeny ani pánské miniaturní
oděvy a uniformy. Můžete se těšit na nejznámější oděvy významných historických postav, například Marie Terezie, Jana Ámose
Komenského, Karla IV., Lady Diany a mnohých dalších. Samozřejmě nebude chybět
ani Napoleon a Josefína. Veškeré modely
historických oděvů jsou ušité přesně podle
portrétů nebo fotografií v odborné literatuře.
Výstava bude otevřena do 30. září. V srp
nu ji můžete navštívit každý den, v září
od úterý do neděle vždy od 9 do 17 h. ZS-A

30. 7. – Jumanji: další level
31. 7. – Tenkrát v Hollywoodu
1. 8. – Poslední aristokratka
2. 8. – Ježek Sonic
3. 8. – Rambo: poslední krev
4. 8. – Přes prsty
5. 8. – Sněžný kluk
6. 8. – 3obule
Letní kino v parku • Foto: archiv ZSA

A děkujeme zejména Vám, divákům, kteří
jste navštívili letošní „letňák“ (mnozí opakovaně) a těšíme se na setkání u dalších filmů
nejen na filmovém festivalu.

Přehled filmů a návštěvnosti:
24. 7. – Psí poslání 2
25. 7. – Chlap na střídačku
26. 7. – Dolittle
27. 7. – Modelář
28. 7. – Mia a bílý lev
29. 7. – Vlastníci

86 diváků
189 diváků
140 diváků
132 diváků
49 diváků
238 diváků

274 diváků
106 diváků
229 diváků
199 diváků
34 diváků
30 diváků
141 diváků
931 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 (8 filmů)
2019 – 4452 návštěvníků (12 filmů)
2020 – 2778 návštěvníků (14 filmů)

Jiří Blažek, ZS-A

Zámecké dýňobraní nově doplní
burčákové slavnosti
Přijďte se svými dětmi v neděli 4. října
na nádvoří zámku Slavkov a vyzkoušejte si
vydlabat, vyřezat, ozdobit či malovat dýně.
Akce začíná ve 13 hodin a do 17 hodin budou
mít děti o zábavu postaráno. Čekají na ně výtvarné dílničky, malování na obličej, pískování či divadélko. Od 16 hodin budou ti odvážnější moci vstoupit do osvětleného podzemí
zámku s vlastnoručně vydlabanou dýní. Není
to moc strašidelné? Pak můžete pokračovat
podzemím dál až za dýňovým strašidlem.
Dýně na dlabání bude možno zakoupit
na místě. S sebou si nezapomeňte vzít vlastní nástroje na dlabání. Zámecké dýňobraní
a vstup do osvětleného podzemí bude zdarma.
Novinkou letošního dýňobraní jsou burčákové slavnosti, které proběhnou souběžně
na nádvoří zámku, také od 13 do 17 hodin.
Od 14 hodin pro Vás bude hrát cimbálová muzika.
ZS-A

Loňské dýňobraní • Foto: archiv ZSA
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KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 8. srpna 2020 oslavil 88. narozeniny
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

BEDŘICH KNÉSL
Mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví přejí
manželka Mirka, dcera Miruška a syn Jirka s rodinou.
Blahopřání
Dne 18. srpna 2020 oslavil 70. narozeniny
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

STANISLAV KUMR
Mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví přejí
manželka Jarmila a dcera Martina s rodinou.

Vzpomínka
S láskou a úctou vzpomínáme
na našeho manžela, tatínka, dědečka a přítele, pana

OLDŘICHA KLOBASE

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

který nás opustil před 15 lety.
Rodina.

Hradební 38, 684 01 Slavkov u Brna, t. 775 744 709

Vzpomínka
Před 35 a 30 lety odešli mí rodiče, paní

RŮŽENA STÁVKOVÁ
a pan

VLADISLAV STÁVEK
S úctou a láskou vzpomíná dcera a celá rodina.
Vzpomínka
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 2020 uplynuly čtyři roky, kdy nás navždy opustil pan

JAN VRÁNA
Kdo jste pana Jana Vránu znali, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami.
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 2020 uplyne jedenáct let, kdy nás navždy opustila paní

BOŽENA VRÁNOVÁ

NOVÝ WEB O SLAVKOVĚ
HISTORIE, PŘÍRODA,
OSOBNOSTI MĚSTA,
AKTUÁLNÍ SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

www.slavkov-austerlitz.com

KAMENICTVÍ
Bronislav Urbanec ml.

pomníky, žulové doplňky, nápisy, přisekávky,
broušení a renovace starých hrobů
mob.: 731 200 371
e-mail: jsme@kamenictvi-urbanec.cz
Husova 8, 684 01 Slavkov u Brna

www.kamenictvi-urbanec.cz

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami.
Vzpomínka
Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte,
jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.
Dne 2. srpna 2020 uplynulo devět let, kdy nás navždy opustila paní

DANUŠE SKŘIVÁNKOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn s rodinou.
Vzpomínka
Dne 4. srpna 2020 uplynulo 6 let, co nás opustila naše maminka,
manželka a babička, paní

LIBUŠKA NOVOTNÁ
Děkuji všem, kdo jste ji znali, za tichou vzpomínku.
Manžel Milan s rodinou.

8/2020
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 11. srpna 2020 by oslavila své 74. narozeniny paní

SVATAVA ŠÍROVÁ
S láskou a úctou stále vzpomínají manžel,
dcera, syn a vnoučata s rodinami.
Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 26. srpna 2020 uplynulo 10 let, kdy nás opustil pan

VLADISLAV STÁVEK
S láskou a úctou vzpomíná manželka a synové s rodinami
a sestra Dagmar.
Vzpomínka
Dny plynou jak řeky proud, jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
Dne 26. srpna 2020 uplynulo 10 let,
kdy nás navždy opustila paní

ALENA KULHÁNKOVÁ
S láskou vzpomíná manžel a rodina.
Vzpomínka
Dne 27. srpna 2020 vzpomeneme 11. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr a strýc, pan

LUBOMÍR KNÉSL
S láskou vzpomínají rodiče, sestra a bratr s rodinou.
Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 28. srpna 2020 uplynulo 19 let, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan

Opustili nás
Josef Šopík (75 let)
Markéta Vaňková (88 let)
Jaroslava Relichová (84 let)
Vlasta Frištenská (95 let)
Jana Krahulová (90 let)

10. 8.
11. 8.
16. 8.
17. 8.
18. 8.

INZERCE
ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437. L. Remiáš.
KOUPÍM RD se zahradou ve Slavkově, stav
nezáleží. Tel. 608 582 686.
NUTNĚ hledám ke koupi byt 2+1 nebo 3+1
Slavkov u Brna, Rousínov. T.: 604 959 361
ROZHODLI jsme se koupit chatu/chalupu k
rekreaci. Nabídněte prosím. Tel. 736 123 995
KOUPÍM pěkný domek se zahrádkou
do 40 km od Brna. Tel. 737 480 827.
HOSTINEC NA ŠPITÁLCE přijme pomocnou sílu do kuchyně i na zkrácený úvazek i
brigádně (domluva jistá). Tel. 604 573 212.
HLEDÁM brigádníka pro občasnou výpomoc na práci s křovinořezem, sekačkou,
motorovou pilou. 140 Kč/hod, Slavkov
u Brna. Tel.: 605 830 218.
KOUPÍM garáž nebo pozemek na garáž ve
Slavkově u Brna. Nabídněte. 725 164 106,
max.prace@post.cz.
DOUČÍM český jazyk, anglický a německý
jazyk na I. a II. stupni ZŠ. Tel. 604 293 970.
PRODÁM motoricky ovládaná sekční rolovací vrata Trido. Rozměr 235x217 cm. Barva stříbrná. Rok výr. 2013. Cena 9000 Kč,
vlastní demontáž a odvoz. Tel. 604 706 900.

JOSEF ŠPAČEK
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrátí, co vzal. Jen láska a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 29. srpna 2020 uplynulo 10 let, kdy nás opustil pan

JIŘÍ ČERNÝ
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Přišlo ráno, s ním nový den, začal však zprávou jako krutý sen. Musel jsi jít,
čas nepočkal. Je čas zrození a čas umírání. Na Tebe zůstane jen vzpomínání.

Dne 29. srpna 2020 vzpomínáme 22. výročí úmrtí pana

ZDEŇKA ČERMÁKA
Stále vzpomínají manželka Hana, synové Zdeněk, Radek a Petr s rodinami.
Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 31. srpna 2020 by se dožil 69 let pan

JAROSLAV LILKO
S láskou a bolestí stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
v Brněnské ulici 642 od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč. Přijímáme
i oznámení o narození dětí – zdarma.

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz • 604 706 900
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Žít je tak složité a umřít tak prosté.
Dne 31. srpna 2020 by oslavil své 50. narozeniny pan

Vzpomínka

MARCEL URBÁNEK
Dne 6. května uplynulo už 7 let, kdy nás navždy opustil.
Vzpomíná maminka a sestry Eva a Daniela s rodinami.
Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 1. září 2020 by se dožila 85 let paní

Dne 7. září 2020 tomu bylo pět let,
co nás navždy opustil syn,
manžel, tatínek a bratr, pan

JIŘÍ ŠMÍD

BLANKA DENKOVÁ

S láskou vzpomíná manželka, maminka
a celá rodina.

S láskou a úctou vzpomínají dcera a syn s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.
Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil…
Dne 4. září 2020 by se dožil 84 let pan

VLADIMÍR TESAŘ
ze Slavkova u Brna

S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.
Vzpomínka
Dne 12. září 2020 by se dožil 80 let

Ing. MIROSLAV CHARVÁT
Přestože od jeho náhlého úmrtí uplynulo 8. června již dlouhých 39 let,
s láskou a úctou v srdci stále vzpomínají manželka Věroslava,
synové Miroslav a Ivan s rodinami, sestra Evženie s rodinou.

Oznámení

Chirurgie CHIR4ALL oznamuje, že od
17. 8. 2020 zahájila svoji činnost na poliklinikách města Slavkova i Bučovic. Ordinační
doba je od 7.30–14.30 hodin. Úterý, středa, pátek Slavkov/ pondělí, čtvrtek Bučovice. Těší se na vás MUDr. Jiří Poledník
a MUDr. Martin Bučo.

150 let evangelického
sboru v Heršpicích

Program oslav – 13. 9. 2020: 9.30 bohoslužba; 10.30 posezení, beseda, hra pro děti
každého věku; 13.00 oběd; 15.00 koncert.
jř
Přijďte! Všichni jste srdečně zváni!

NATANKUJTE
ZADARMO
s Českým rozhlasem Brno

Po celé září vyhrávejte v našem
vysílání poukázky na pohonné hmoty
v hodnotě 1 000 Kč!

Jižní Morava 106.5 FM R-BRNO

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

MI
1 8 L E T S VÁ

Prodejní doba:

po, st
7–16 h.
út, čt, pá 7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Poradenská kancelář
DETOXIKACE ORGANISMU
PRODEJ

• přípravky MUDr. Jonáše
strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
pro vyčerpaný organismus
Kosmetika
• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok
Možnost vyzkoušení
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
• opalovací prostředky
Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•h
 lavní mechanik
• r eferent/ka vedení výroby
•d
 ělnice ve zdravotnické výrobě
•š
 vadlena ve zdravotnické
výrobě
Co vám můžeme nabídnout:
• z ázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu
neurčitou
• možnost osobního rozvoje,
jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku
práce

•p
 říplatky nad zákonnou výši
•k
 ooperativní prémie
•p
 rémie na letní dovolenou
a Vánoce
• v ěrnostní odměny
•d
 otované stravování
• v itaminové balíčky
• t ábory pro děti zaměstnanců
• fi
 remní akce a benefity

Bližší informace k pozicím najdete na
www.lohmann-rauscher.com/cz-cs/kariera/nase-nabidka-volnych-mist/

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Jazykové centrum
Slavkov u Brna
Koláčkovo nám. 727

Jazykové centrum
Bučovice
Legionářská 138

VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ
ONLINE
ANGLIČTINA • ŠPANĚLŠTINA •
NĚMČINA • FRANCOUZŠTINA
• ITALŠTINA

Firma Format 1 spol. s r.o.
pracoviště Křenovice u Slavkova u Brna
příjme okamžitě:

• SVÁŘEČE
• STROJNÍHO ZÁMEČNÍKA –
OBRÁBĚČE
• PRACOVNÍKA DO PŘÍPRAVY
ZÁMEČNICKÉ VÝROBY

Naučte se cizí jazyk odkudkoliv, s českým
lektorem nebo rodilým mluvčím.

ANGLIČTINA PRO PŘEDŠKOLÁKY
• 1x nebo 2x týdně
• možnost ukázkové
hodiny
• max. 6 dětí ve skupině
Děti s angličtinou
seznamujeme
prostřednictvím her, písniček,
básniček a pohybem.
Během jednoho roku se
naučí přes 150 základních
slovíček a jednoduché věty.

Co u nás můžete očekávat:
• zázemí stabilní firmy
• zajímavou zakázkovou práci
• jednosměnný provoz (od pondělí do pátku)
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• atraktivní platové ohodnocení odpovídající
náročnosti práce a výkonu technika
DALŠÍ INFO: tel. 739 069 991, 544 22 36 68
www.format1.cz

jazyky-bucovice@seznam.cz • tel. +420 604 640 146

W W W. J A Z Y K Y- B U C O V I C E . C Z

Autoservis

500 Kč na
ochrannou
přilbu

Josef Novoměstský

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

• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie
Možnost zapůjčení
náhradního vozidla

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

www.automotoslavkov.cz

Proplácení
přes mobilní
aplikaci

VÝROBA RAZÍTEK

Razítka tradiční, kulatá, datumovky,
razítka velkých rozměrů atd.

30.
září
Připojte se
k nám!

Brněnská 642
Slavkov u Brna
tel.: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz
CPZP_Kolo_inzerce_A4.indd 1

16.07.20 13:24
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

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

www.iss-slavkov.eu

Maturitní a závěrečné zkoušky 2020
Covid-19 zasáhl do přípravy žáků
maturitních a učebních oborů, ale
díky nasazení celého učitelského týmu
a snaze žáků zvládnout na výbornou
důležitou životní zkoušku nakonec vše
proběhlo hladce a podle litery zákona. Nejprve u nás probíhaly zkoušky
učebních oborů. Slavnostní předávání
za účasti vzácných hostů i rodinných
příslušníků se konalo v Historickém
sálu slavkovského zámku dne
19. 6. 2020 a věřte, že všichni přítomní sice museli mít roušky, ale tyto
nádherné okamžiky jsme si nenechali ničím narušit. Finanční dary našim
nejlepším truhlářům předal výrobní
Foto: archiv ISŠ
ředitel Dřevodíla Rousínov P. Šaněk.
Teprve poté absolvovali studenti maturitní
dne 30. 6. 2020 v krásných prostorách zámku
zkoušky a opět se za účasti vzácných hostů
konalo slavnostní předávání maturitních vy-

svědčení. Přání k úspěšnému složení
zkoušek a poslední rady do života
předali třídní učitelé a vedení školy.
Krásné okamžiky loučení s absolventy prožili členové pedagogického sboru, rodiče a prarodiče našich
absolventů, zúčastnili se i přátelé
a známí. Byť byl školní rok úplně
jiný, poznamenaný pandemií, velmi
náročný pro učitele i studenty, přesto můžeme říct, že naši studenti byli
u zkoušek úspěšní a mnohdy nás
velmi příjemně překvapili. Čas utíká jak voda, takže se nám blíží nový
školní rok a my už čekáme na naše
nové žáky, kterým budeme opět předávat nové informace a praktické
zkušenosti. Tak hodně štěstí a úspěchů v dalším životě!
V. Kulhánková

Motoklub Austerlitz informuje

Foto: archiv MK

Zdravím všechny příznivce řídítek a jedné
stopy. Z výpravy do Julských Alp a okolí Triglavu začátkem srpna sešlo. Ovšem týdenní
putování na Dukelský průsmyk, myšlené jako
náhradní plán, předčilo naše očekávání! Dva
tisíce kilometrů plných slunečných dnů, jezdeckých zážitků, zajímavých měst, památek
i krásných přírodních scenérií. Z cesty jsme se
vrátili bezpečně, v pořádku, naplněni zážitky
i poznáním. Řekli byste - mají letos hodně odjeto, už toho mají dost. Vidíte, a nemáme! Léto
ještě zdaleka neztratilo sílu. Chceme ho využít

do posledního slunečního paprsku. V sobotu 5. září projedeme Hostýnskou hornatinou.
Prohlédneme si zbrusu novou skleněnou střechu, která se nově klene nad hradem Helfštýn.
Zamíříme do Oderských vrchů k vodním nádržím Slezská Harta a Kružberk. V plánu výletu je ukázka technické architektury úpravny
vody Vítkov, sestup do kráteru vyhaslé sopky,
připomínka slavné historie závodu Ecce Homo
a mnoho jiného. Konečně start je v 9 hodin
od benzinky Shell, pojeďte s námi!
Itinerář třídenního výletu, připraveného na
konec babího léta, je rovněž nabitý. Nejprve
prozkoumáme zbytky hutní výroby železa
v údolí Křtinského potoka, křížem krážem
projedeme údolím řeky Svratky. Rozrazil
na jejích březích už bude asi odkvetlý, zato
nízkou trávu tu uvidíme růst – jako připomínku surrealistického básníka Vítězslava
Nezvala. Navštívíme sakrální stavby Giovanniho Aichela Santiniho i stavbu novodobých
architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře.
Pak otočíme řídítka směrem ke Žďárským

vrchům, k Hornosvratecké vrchovině a k Železným horám. Naším cílem bude Žákova
hora, Devět skal, Toulovcovy Maštale, údolí
Chrudimky, památkové městské zóny, stavby
lidové architektury a nebudu prozrazovat co
všechno ještě. Přátelé, lépe je na vlastní oči
vše vidět a prožít! Tak udělejte si čas od soboty 26. do pondělí 28. září a přidejte se k nám!
Jak jsem avizoval v minulém čísle, pro
pravidelný podzimní motokros týmů a jednotlivců je vše připraveno. Sedmnáctý ročník
tohoto oblíbeného závodu pořádáme už tradičně v areálu SÚS ve staré cihelně v sobotu 10. 10. 2020. Volný tréning začíná v 9.30
a ostrý start čtyřhodinového maratonu je naplánovaný na 10.00. Podrobnosti se dozvíte
včas v příštím Zpravodaji.
Přátelé, nejkrásnější pohled na svět je z motocyklového sedla. Tak neváhejte a přijďte
mezi nás! Těším se na společné setkání při
některé naší klubové akci.
Podrobnosti najdete na stránkách: fechtl.cz
Vlastik Jelínek
nebo slavkovak.cz.

Zprávy z SK Beachvolleyball Slavkov
Slavkovští minivolejbalisté opět
přivezli zlato

S mládeží SK Beachvolleyball Slavkov
jsme absolvovali turnaj ve Šlapanicích. Naši

Matěj a Vojta Štěrbovi v popředí • Foto: archiv

svěřenci pokryli všechny 3 kategorie. Nově
jsme tak měli i týmy v červené kategorii.
I když byl turnaj kvůli vysokým teplotám
zkrácen, dosáhly téměř všechny naše týmy
na medailové pozice. Zde bychom rádi jmenovali Matěje
a Vojtu Štěrbovi, kterým se
v kategorii žlutého minivolejbalu podařilo dosáhnout už
podruhé na zlatou medaili.
První zkušenosti získaly také
dvojice, které s námi začaly
trénovat od května.

Beachvolejbalové
kempy na koupališti
Beachvolejbalové

kempy

jsou stále populárnější, jak pro dospělé tak
pro děti.
7.–10. 7. 2020 pořádal SK Beachvolleyball
Slavkov první letošní dětský beachvolejbalový kemp, kde se nám sešlo 23 sportovců. Někteří z nich už měli solidní sportovní základy
z jiných sportů. Děti byly rozděleny do výkonnostních skupin a 3x denně jsme tvrdě trénovali. V mezičase jsme využívali pro zchlazení koupaliště a výbornou vsuvkou byla pro
sportovce návštěva Fit Studia Slavkov, kde se
s trenérem věnovali posilovacím a stabilizačním cvikům. Celý kemp byl završen turnajem.
Spoustu dětí zaujal beachvolejbal natolik, že
s námi pokračují na letních trénincích. Těšíme
se v srpnu na druhý kemp!
M. Ondra a H. Kratěnová.
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Letní aktivity Junáka ve Slavkově u Brna
Víkendový tábor Junáka v zámeckém
parku

Během těchto dvou týdnů jsme společně
prožili spoustu krásných okamžiků, na které
budeme I po letech rádi vzpomínat.

Jednou z ohlášených akcí při příležitosti letošního výročí skautingu ve městě bude
také víkendový tábor v zámeckém parku.
I když jde o netradiční akci, nebude to poprvé, co skauti postaví v zámeckém parku tábor.
Opravdu! Už zde jednou ukázkový tábor stál,

ale je to víc než půl století nazpět. My si to
letos vyzkoušíme znovu o víkendu 19. a 20.
září. Zároveň připravíme program pro kolemjdoucí zvědavé a na táborový život.
V sobotu odpoledne bude ten pravý čas
k návštěvě skautů na táboře v podsadových
stanech a indiánském týpí. Večer od 20 hodin
zapálíme táborový oheň, ke kterému jste take
srdečně zváni. Podrobnější informace zveřejníme na webu střediska a ve vývěsce na Komenského náměstí.
Přijďte za nám, těšíme se na vás!

Střediskový zájezd 2020

v co nejkratším čase objeli naši Zemi a vrátili
se zpět do výchozího bodu. Po naší cestě jsme
museli čelit spoustě překážkám, které měly
za úkol prověřit naše dovednosti. Museli jsme
si poradit s poruchami našich dopravních prostředků, vysvobodit se ze zajetí domorodců
v Jižní Americe, prosekat si cestu džunglí
nebo prolomit kletbu čínského draka, která
na nás byla v Číně uvržena. Z jednoho člena
naší družiny se později vyklubal náš nepřítel,
který chtěl odměnu získat jen sám pro sebe
a se kterým jsme během naší poslední etapy
bojovali o vítězství.

Středisko Junák Slavkov zve všechny své
členy, jejich rodiče, sympatizanty i širokou
veřejnost na střediskový zájezd.
Co nás čeká: Nádherná příroda v okolí Moravského Krumlova. Prohlídka historického
centra. Možnost prohlédnout si zámek nebo si
v zámeckém parku zahrát discgolf.
Termín zájezdu: sobota 3. 10. 2020. Sraz
na vlakovém nádraží ve Slavkově u Brna
v 7.45. Návrat v 18.50 tamtéž.
S sebou vhodné oblečení do terénu přizpůsobené počasí, pláštěnku, jídlo a pití na celý
den, tužku a papír, peníze na útratu a na uhrazení ceny jízdného – tam i zpět (dospělí
200 Kč, děti a studenti do 26 let 100 Kč).
Přihlašujte se do 1. 9. 2020 na email tynanika@volny.cz nebo vojtechfelinger@seznam.
cz nebo na tel. čísla 605 007 366 nebo 605
007 032. Případné dotazy směřujte také tam.
Anna Ošmerová, Vojtěch Felinger, Milan Šemora,
Středisko Junáka Slavkov u Brna

Cesta kolem světa – Junácký tábor
2020

První dva červencové týdny trávili holky
a kluci z našeho střediska společně na skautském táboře. Stejně jako loňský rok jsme náš
tábor postavili na louce u rybníka Šamonína
nedaleko obce Brtnice na Vysočině.
Letošním táborem nás provázela celotáborová hra na téma ,,Cesta kolem světa”. Přijali
jsme výzvu jednoho cestovatele, abychom

Foto: 3x archiv střediska Junáka Slavkov u Brna

Kurz efektivního rodičovství a Manželské večery
Kurz efektivního rodičovství

Jak vychovávat děti, aby byly šťastné, sebevědomé, a zároveň nám „nepřerostly“ přes
hlavu? Pojďte to zjistit v kurzu, který Vám
odpoví na Vaše otázky v 7 setkáních.
Kde? Sál římskokatolické fary, Malinovského 2, Slavkov u Brna. K dispozici je zde
zázemí pro rodiče s malými dětmi.
Kdy? Začínáme ve středu 9. 9. 2020 od 9
do 11 hodin, vždy jednou za 14 dnů.
Témata setkání:
• Co je to efektivní rodičovství?
• Nechci být jako má matka /otec aneb rodičovské vzory v nás
• Chválit nebo povzbuzovat?
• Emoce rodičů a dětí – setkají se někdy?
• Jak si lépe vzájemně naslouchat?

• Je trest projevem rodičovské autority?
• Jak nastavit rodinný řád a pravidla?
• Řežou se jak koně aneb sourozenecké konstelace
Kurz je pro účastníky zdarma.

Manželské večery

Jak obnovit a posílit partnerský vztah?
Manželské večery Vám nabízí 120 minut
k nerušenému hovoru o tématech, která Vás
možná trápí dlouho a neměli jste příležitost je
společně probrat. Porozumíte pak lépe sobě
i svému partnerovi/partnerce.
Kde? V prostorách Křesťanské mateřské
školy Karolínka, Malinovského 280, Slavkov
u Brna v neděli 4. 10. 2020 od 18 do 20 hodin.
Na 8 setkáních, u večeře při svíčkách, je
připraveno pokaždé jiné téma:

• Jak milovat druhého jako sebe sama?
• Potřebuji s tebou mluvit, ale nevím jak?
• Ty mě dnes tak štveš aneb jak zvládnout
konflikty?
• Prosím odpusť mi a začněme znova
• Jsi stejná jako tvoje matka aneb naše rodiny
• Dobrý sex patří k dobrému vztahu
• 5 jazyků lásky v praxi
• Párty manželských večerů
Bez skupinového sdílení.
Kurz je pro účastníky zdarma (pár si hradí
pouze vybranou večeři/občerstvení).
Přihlášení na kurzy:
Kontaktní osoba: Pavlína Kloudová
e-mail: slavkov.farnost@gmail.com
telefon: 733 728 719.
Pavlína Kloudová
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Farní letní dětské tábory
Farní tábor – Japonské dědictví 2020

V termínu 29. 7. až 8. 8. se společně 16 vedoucích a 67 dětí z 3.–9. třídy z naší farnosti
vypravilo na již klasický stanový farní tábor
v Rakoveckém údolí.
Letos nás příběh zavedl až na dálný východ,
do Japonska, kde náhle zemřel císař a bylo
potřeba zvolit nového vládce, který by opět
sjednotil celou zemi. Děti byly rozděleny do 8
provincií, v kterých plnily řadu náročných

ukrývá v legendami opředených předmětech,
ale je skryta v nás. V poledním klidu měly děti
možnost zúčastnit se zajímavých workshopů.
Část jich byla zaměřena na japonskou kulturu,
jako např. origami, ikebana, sudoku či japonská kuchyně. Jiné byly obecnější, kde se mohly naučit základy první pomoci, jednoduché
šifry anebo si vyzkoušet kickball. A přestože
nám pár dní propršelo, dobrou náladu nám ani
bláto nepřekazilo a všichni si tábor užili.

Tábor pro nejmenší – Vikingové

V letošním roce byl poprvé uspořádán farní
tábor i pro mladší děti. Probíhal na faře v Nížkovicích. O 24 dětí od předškolního věku až
po páťáky se staralo šest vedoucích, zdravotnice a dvě kuchařky.
Zvolené téma „Vikingové“ zavedlo děti
do jim známého příběhu „Jak vycvičit draka“. Příběhu o boji, ale také o přátelství lidí
s draky.
Přes den děti plnily spoustu úkolů, hrály
hry a ani dvoudenní déšť je neodradil. V noci
statečně bránily tábor před nájezdy nebezpečných draků.
Na závěr se malí táborníci vydali po stopách draka Bezzubky pěšky z Nížkovic až
do Slavkova. Odměnou jim byl poklad a výborná hostina.
Poděkování patří všem, kteří se na pořádání
tábora podíleli, otcům Milanovi i Stanislavovi, že nás přijeli povzbudit, ale především
hlavní vedoucí Monice Kudlové.

Ministrantský tábor

Velké poděkování patří hlavnímu vedoucímu, vedoucím i asistentům, kuchařkám, zdravotnici, technickým vedoucím i všem dětem
za skvělý tábor. A největší dík patří otcům
Milanovi a Stanislavovi za duchovní i technickou podporu po celý tábor.

Třetí tábor pořádali ministranti z kostelů
naší farnosti na louce u Lučice na Havlíčkobrodsku.
Téma westernu všech 26 kluků zaujalo
a dali se do táborové hry na získávání hodností od kovboje až po pomocníka šerifa. Závěrečný den bude patřit oblíbené honbě za pokladem. Poděkování patří mládeži za přípravu
a vedení a maminkám, které pomáhají v zázemí tábora.

Za vedoucí a asistenty Furabi

řkf

Farní tábor v Rakoveckém údolí • Foto: 3x archiv farnosti

úkolů. Musely se postupně naučit ctnostem
samurajů, postavit společně opevnění, zjistit
bližší informace o císařově smrti a po odhalení
plánů zrádného Futoshiho jej porazit a získat
pro právoplatného nového císaře bájný symbol
moci. Všechny skupinky se s etapami statečně
porvaly a na závěr zjistily, že pravá síla se ne-

Farní tábor ministrantů

Farní tábor v Nížkovicích

KALENDÁŘ AKCÍ – ZÁŘÍ 2020

Program římskokatolické farnosti

Datum hod. akce/místo konání pořadatel

2.–25. 9.
9–17 Slavkovské restaurování, zámek – konírny
ZS-A
5. 9.
celý den Veteranfest Slavkov 2020, zámecký park
ZS-A
5. 9.
16 Slavkovská pípa, Hostinec na Špitálce
Z. Poláček
12. 9.
15 a 19 Johann Strauss orchestr – Z operety do operety, zámek – Historický sál
ZS-A
12. 9.
9 Chlapský okruh III, vlakové nádraží ve Slavkově
Vít Vykoukal
12. a 13. 9.
od 10 ČokoFest 2020, zámek
ZS-A
12. a 13. 9.
od 11 Dny evropského dědictví – komentované prohlídky parku, zámecký park
ZS-A
13. 9.
od 13.30 Kráska a zvíře – pohádková prohlídka, zámek ZS-A
16. 9.
19 Koncert orchestru Czech virtuosi, zámek – Historický sál
Czech Virtuosi
19. 9.
9–17 Václavský jarmark, zámecký park
ZS-A
19. 9.
18 Hudba hradní stráže a Policie ČR, nádvoří zámku
ZS-A
19. 9.
od 10.30 Kostýmované prohlídky Per Vobis, zámek
ZS-A
19. a 20.
9 Víkendový tábor Junáka, zámecký park
Junák Slavkov
21. 9.
19 Recitál Václava Neckáře a Filipa Rácze, SC Bonaparte
ZS-A
22. 9.
19 Co takhle ke zpovědi…, SC Bonaparte
ZS-A
Výstavy na zámku
do října
9–17 Expozice Právo útrpné na Slavkovsku, podzemí zámku
do 30. 9.
9–17 Napoleonská epocha na pohlednicích a známkách, OK galerie
do 30. 9.
9–17 Dějiny módy na panenkách, přízemí zámku

ZS-A
ZS-A
ZS-A

1. 9. První mše svatá pro děti a školáky s žehnáním
školních tašek, 18.00 Slavkov
3. 9. Mše sv. v penzionu v 8.00, návštěvy nemocných
6. 9. Mše sv. na zahájení školního roku s požehnáním žákům, studentům, katechetům a učitelům,
9.00 farní kostel
12. 9. Zlatá sobota v Žarošicích
13. 9. První svaté přijímání, 9.00 Slavkov
20. 9. Pouť na Lutrštéku a hody v Němčanech, bohoslužby v 8.00, 9.00 a 10.30
27. 9. Slavnost 20. výročí posvěcení kostela v Heršpicích, 14.00 mše sv. a program na obecním sále
28. 9. Slavnost sv. Václava, poděkování za úrodu,
9.00 Slavkov
Informace: www.farnostslavkov.cz
www.facebook.com/farnostslavkov
Kontakty: slavkov@dieceze.cz
o. Milan Vavro 604 280 160
o. Stanislav Pacner 737 509 507
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Rady do zahrady – září
Pranostika: To se pozná teprve v září, kterak sadař hospodaří.
Zda-li jablka, švestky, hrušky, naplní mu
všechny nůšky.
V září je léto na odchodu a příroda se začíná připravovat na období klidu. Rostliny
se chlubí svými plody, na kterých si daly tolik záležet. Ne vždy se jim to povedlo. Někdy nepřející počasí a škůdci byli proti, ale
i tuto situaci zvládly. Úroda bude letos bohatá
a nynější sluneční paprsky vybarvují ovoce
do krásy. Nyní je jen na nás, abychom vše
sklidili a dobře uskladnili a převzali z plodů
všechnu sílu, která je v nich obsažena.
Přírodě a rostlinám počasí přálo. Dešťových srážek bylo dostatek a také teploty se
pohybovaly v normálu. Zahrádkáři a pěstitelé
jsou spokojeni se svými výpěstky a měli by
se pochlubit na XIV. Oblastní výstavě ovoce
a zeleniny, kterou připravujeme na sobotu
19. září a neděli 20. září 2020. Otevřena bude

vždy od 9 do 17 hodin. V letošním roce bude
výstava poprvé uspořádána na zámku ve Slavkově u Brna. K instalaci expozic výstavy budeme mít celé severní křídlo bývalých koníren. V tomto krásném prostředí, které psala
historie, uvidíme expozice pěstitelů ovoce ze
Slavkova a blízkého okolí. Hlavní expozici
ZO ČZS Otnice opět vytvoří mistr republiky
ve floristice pan Jaromír Kokeš. Tradici neporuší svými včelařskými exponáty a včelími
produkty včelaři Slavkovska. V dalších expozicích budou vystavovány kaktusy, bonsaje
a bylinky. Nebude chybět ani výborný burčák
a víno od vinaře z Nesvačilky. Naše organizace zahrádkářů nabídne jablečný mošt a pravá
švestková povidla z naší zpracovny ovoce.
Od pěstitele ze Střílek budeme mít možnost si
zakoupit jablka, hrušky, švestky a česnek jak
sadbový, tak také ke spotřebě. V sobotu bude
bohatá tombola.
Nezapomněli jsme ani na děti z MŠ a žáky

Místo konání výstavy • Foto: V. Luža

ZŠ. Výstavu doplní svými výtvarnými kresbami na téma „Zahrada plná života“.
Každý den pozorně sledujeme zpravodajství okolo vývoje koronavirové situace, která
zasáhla celý svět. Je to velká hrozba, která by
mohla zmařit naše celoroční přípravy. Věřme
v zodpovědné chování všech občanů a těšíme
se na setkání na výstavě.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Akademie bojových umění v roce 2020/2021
Rok 2020 přinesl spousty změn i v naší akademii. Koncem června proběhlo páskování
žáků na technické stupně, kde zkoušku všichni zvládli, a tak postoupili do vyšší skupiny.
V červnu proběhlo několik seminářů na území
ČR. Dne 13. 7. 2020 proběhl Bootcamp Kids
ve Slavkově u Brna, kterého se zúčastnilo 82
žáků ze všech oddílů Krav Maga Seal System.
Děti měly různá stanoviště na území Slavkova. Vyzkoušely si různé sebeobranné techniky
beze zbraní, ale i obranu proti noži, pistoli,
také různé hry, překážky, ale hlavně tvořily
úžasný team. Celkem 7 instruktorů se postaralo o makačku, ale i zábavu. Velké díky patří
i rodičům, kteří vedou děti touto cestou. Neváhejte, stáhněte si přihlášku z našich stránek

a přijďte v září k zápisu. Sebeobrana je pro
všechny věkové skupiny. Například pro děti
od 5 do 8 let, od 8 do 15 let a od 15 do 99 let.
Oddíly Krav Maga jsou určené pro kluky
i holky. Zásadou je, aby se každý naučil adekvátně reagovat na verbální i neverbální útok,
obranu proti jednomu i více útočníkům, se
zbraní i beze zbraně. Nezáleží kolik vážíte,
měříte či máte nebo nemáte zkušenosti. Vše,
co budete potřebovat, vás naučíme. Nejdůležitější je chtít a začít! Tak jako každý rok připravujeme pro všechny studenty AKADEMIE
různé semináře/workshopy jako je například:

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 8/2020

ROČNÍK XXII.
Měsíčník vydávaný v nákladu 3500 ks
BM typo, s.r.o., Brněnská 642, Slavkov u Brna
Zaregistrováno na MK ČR pod E 13035
Redakční rada Slavkovského zpravodaje
Bc. Michal Boudný, Mgr. Hana Červinková, Mgr. Jiří Blažek,
Ing. Vojtěch N
 ovotný, Ing. Libor Válka, Ing. Ladislav Jedlička,
Jan Hudec, Bc. Veronika Slámová, Pavel Maleček.
Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém
volném čase a bezplatně.
Sazba a grafická úprava
BM typo, s.r.o., Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz.
Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov.
Příjem inzerce do čísla 9/2020
Uzávěrka pro inzerci je pátek 18. září
tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do čísla 9/2020
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 15. září.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl
strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz.
Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení p říspěvku, popř. i nezařazení.
Příspěvky zasílejte e-mailem nebo osobně na flash disku.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku
v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Oznámení o narození dětí jsou zveřejňována zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 29. srpna 2020
www.slavkovskyzpravodaj.cz • www.slavkov.cz

Bootcamp kids • Foto: 2x P. Hlaváč

Mezinárodní Bootcamp

sebeobrana pro ženy a dívky, použití teleskopického obušku, kubotanu, střelecký seminář,
přepadení ve vozidle, přepadení v letadle, zahraniční výlety spojené se seminářem v Anglii,
USA, Slovensko atd. I přes různá opatření se
nám podařilo uskutečnit mezinárodní Bootcamp bojových sportů již po sedmé v řadě.
Jsme velký a silný team, tak se přidej i ty! Neučíme frajeřinky, ale reálně se bránit a ještě si
zlepšíš fyzičku. Veškeré informace včetně přihlášek naleznete na www.kravmagaseal.com.
Budeme se těšit na nové zájemce. Instruktoři
P. Hlaváč
Akademie Bojových Umění.

DO AKCE!
PODZIMNÍ
AKCE

HUSQVARNA 572XP®

HUSQVARNA 450

HUSQVARNA 535i XP®

Profesionální pila nejvyšší kvality pro celodenní
použití. Disponuje velkou řeznou kapacitou
a skvělou manévrovatelností. AutoTune™, Air
Injection™,X-Torq®, Smart Start®.
■ Výkon 4,3 kW, délka lišty 38–70 cm,
hmotnost bez lišty a řetězu 6,6 kg.

Nejoblíbenější model s univerzálním použitím.
X-Torq®, Air Injection™, Smart Start®, LowVib®,
palivová pumpička.
■ Výkon 2,4 kW, délka lišty 15" / 38 cm,
hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

Lehká výkonná akumulátorová pila s vysokou
rychlostí řetězu a vynikající ergonomií.
■ Hmotnost bez řezné části a akumulátoru 2,6 kg,
rychlost řetězu 20 m/s, délka lišty 14" / 35 cm.

25 999 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 27 999 Kč

12 599 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 13 499 Kč

10 799 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 11 499 Kč
(cena bez akumulátoru a nabíječky)

ECHNY PILY + 1 ROK
ZA KVALITU RUČÍME. PRODLUŽUJEME ZÁRUKU NA VŠ
HUSQVARNA
HUSQVAR
RNA
RNA RIDER 216T AWD

HUSQVARNA 120iB
Lehký a snadno ovladatelný akumulátorový foukač.
■ Hmotnost (bez akumulátoru): 2 kg, foukací výkon
(rychlost vzduchu): 46 m/s

4 199 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 4 499 Kč (cena bez aku a nabíječky)

7 499 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 7 999 Kč (včetně akumulátoru Bli20
a nabíječky QC80)

Rider s pohonem všec
všech
ch kol a dvouválcovým motorem
s vysokým točivým momentem,
moomentem, se kterým dosáhnete
skvělých výsledků i v náročnějším terénu. Kloubové
řízení, funkce
fuunkce Turn Key, LED světlomety.
■ Motor Briggs & Stratton,
výkon 9,5 kW @ 3000 ot./min.,
šířka sekání 94 nebo 103 cm,
hmotnost 226 kg.

129 999 Kč

Akční cena:
A
Běžná cena: 139 999 Kč
(cena bez žacího ústrojí)

Navštivte naši prodejnu:

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

www.rumpova.cz

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 18. 11. 2020. 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 © 2020 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

CAFE2GO VE SPOLEČENSKÉM CENTRU BONAPARTE SE ZAHRÁDKOU NAPROTI STARÉ RADNICE

79,Druhý Aperol Spritz za 1 Kč
Do konce září k Aperolu Spritz za 79,- Kč druhý za 1 Kč

Milkshake

Vanilkový
Jahodový
Čokoládový

69,Mléčný koktejl s vanilkovou nebo jahodovou zmrzlinou

Domácí Ice Tea

Passion fruit
Mojito
Cukrová třtina

49,Domácí ledový čaj s velkou porcí ovoce. Máme i s příchutí

