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Pavel Boudný
je již šestinásobným

mistrem republiky
K

28. října

Příští číslo vyjde

do jiný, než Pavel Boudný mohl zvítězil na
přetěžkém MČR XCM, jež se 9. září odehrálo
na trati závodu Specialized Rallye Sudety.
Rekordní počet 1137 startujících měl 23. ročník
MTB marathonu Specialized Rallye Sudety, který
se uskutečnil již popáté jako mistrovství České republiky, z něhož jako vítězové vyšli Jana Pichlíková a Pavel Boudný. Cílem projelo 962 bikerů
a bikerek, z toho na dlouhé trati 520, na střední 284
a na krátké 158.
Už šestinásobný mistr republiky Pavel Boudný
ve spurtu po krátké cílové rovince na náměstíčku
v Teplicích nad Metují porazil svého týmového kolegou Matouše Ulmana, avšak dle slov aktérů se
o žádnou týmovou taktiku nejednalo.
Závod byl na tamější poměry, zejména díky
dobré konkurenci, docela rychlý, přestože podmínky na trati nebyly úplně ideální a pískovcový
podklad mnohde nepříjemně klouzal.
Vedoucí skupinka sváděla zajímavý boj, kde
Rauchfuss s Šilarem se snažili využít lepší znalosti

zapeklitých sjezdů a o něco vytříbenější techniky,
vždyť jediný z čelní skupiny, kdo si netroufl sjet nejstrmější pasáž Hvězdy, byl budoucí šampion
Boudný. Závodníky spořitelny držela ve hře jejich
skvělá fyzická připravenost. První pokusy o trhák se
odehrály ještě před Hvězdou, kdy chybělo do cíle
více, jak hodina. Avšak zásadní byl útok v nepříjemném travnatém výjezdu na Ostaš, kde první odpadl
Šilar. Boudný pak ostrým nástupem v úvodu závěrečného stoupání zbylou trojici roztrhal, ale o svém
titulu ještě definitivně nerozhodl…
„Bylo to samozřejmě extrémně dlouhé, zkusil
jsem nastoupit asi sedm kilometrů před cílem, ale
hodně jsem to přehnal. Sice jsem byl sám, ale začala
mi docházet energie, tak jsem na Matouše počkal,
což mi pomohlo, že jsem se v klikatém závěru za
ním vyvezl a mohl se soustředit jen na svůj výkon,“
komentoval svůj výkon Boudný.
„Jsem rád, že jsem to udělal Boudovi alespoň trochu náročný,“ povídal a třetí Rauchfuss.
Jakub Jirků

Mistr ČR Pavel Boudný • 3x Reiner photo

„Fejs“
Fenoménem dnešní doby
jsou sociální sítě a jim podobná média. Vždy si vzpomenu na přísloví s ohněm –
dobrý pomocník, ale zlý pán.
To, že se na sítích objevují
nesmysly, lži a jiné neřesti
Michal Boudný
pramení z nálady ve společnosti. Lidé k sobě mají dál, nemají odvahu si
sdělovat informace z očí do očí a nejspíš mají
více času než před deseti lety. Nechť posoudí
každý sám. Zkrátka facebook je mocný nástroj,
který dokáže ublížit komukoliv a před kterým
není obrana.
Zmiňuji tento nešvar z důvodu nedávné nehody polského kamionu na D1 u Velešovic.
Městský facebook informuje, že se stalo to a to
a následně, je-li to možné, sdělí objízdnou trasu
(Pokračování na str. 3)

Město spustilo nové
webové stránky

ZŠ Tyršova přivítala žáky
v nové přístavbě

Program
kina Jas
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Vojtěch Dyk s B-Side Bandem zvedli publikum ze židlí
Kdo tam nebyl, neuvěří. Atmosféra na koncertě
Vojtěcha Dyka s brněnským B-Side Bandem byla tak
podmanivá, že od poslední třetiny vystoupení se tisícihlavé publikum zvedlo ze židlí a pohybovalo se
v rytmech žhavé hudby. Oblíbený zpěvák s jedním
nejlepších českých big bandů vystoupil před slavkovským publikem v sobotu 25. srpna na nádvoří zámku.
Vlastně vše bylo tak, jak si dramaturg show naplánoval. Pódium byl jeden velký bar, kde v průběhu
koncertu barmanka nalévala kvalitní whisky, jež pak
kolovala v publiku. Srdečné přivítání hlavní hvězdy
večera pak nikoho nenechalo na pochybách, že kulisa není „Potěmkinovou vesnicí“, ale má navodit
přátelskou atmosféru evokující návštěvu oblíbeného
podniku. A to se také vyplnilo – během koncertu se
lidé zvedli ze židlí a do konce si už nesedli. Naopak

- nádvoří zámku se na několika místech proměnilo
v taneční parket.
„Nádherné místo, nádherní lidé, naprosto famózní
nezapomenutelná atmosféra… lépe jsme si to ani neuměli představit! Děkujeme všem, kteří si to s námi
pod širým nebem užili,“ vzkázali hudebníci svým
fanouškům na oficiálních stránkách tour.
Kdo sleduje Vojtěcha Dyka již delší dobu, tak
musí uznat, že jeho vývoj – ať už muzikantský
i showmanský – se stále sune kupředu. Repertoár
téměř dvou a půl hodinového vystoupení byl tvořený
jak novými autorskými skladbami, tak písněmi převzatými – vždy však v originálním provedení ušitým
na míru jak Dykovi, tak jeho přátelům z B-Side
bandu. Oproti předchozímu turné, které dalo více
prostoru klasickým big bandovým melodiím, se však

více rozkročil do populárních písní, jež si publikum
mohlo notovat spolu s hudebníky. Ostatně například originální úprava světově úspěšného hitu Justina Timberlakea Can’t Stop the Feeling nenechala
nikoho v klidu. Pobavily i autorské písně Vihorlat
nebo Hladím si své tělo, která zazněla jako přídavek
po mohutném potlesku.
Vojtěch Dyk s B-Side bandem vystoupil ve Slavkově u Brna v rámci své celoroční tour. Několikrát
beznadějně vyprodali brněnské Sono centrum, koncertní síně v Praze, Litoměřicích, Valticích a dalších
městech. Další koncerty se uskuteční až do poloviny
prosince. V Brně a v Praze spolu s hudebníky vystoupí i legendární ženské trio Puppiny Sisters, které
doprovází například Michaela Bublého a patří
k tomu nejlepšímu, co retro styl 40. let nabízí. vs

O tom, že Vojenský umělecký soubor Ondráš patří
mezi nejlepší tuzemské folklorní ansámbly, není pochyb. V posledních dvou letech vystoupil také dvakrát ve Slavkově u Brna. Zatímco loni vystoupil
k příležitosti 600. výročí městského znaku, letos pomohl 15. září odstartovat veřejnou sbírku na záchranu barokních soch v zámeckém parku.
Přestože počasí nakonec donutilo přemístit taneční
scénu z nádvoří do sálu SC Bonaparte, na síle zážitku
změna kulis nakonec neubrala. Netradiční pořad Náš
svět propojoval krásu moravského folkloru s ladností
současného scénického tance. Na své si tak přišli
nejen milovníci lidové kultury.

V tomto jedinečném představení byl vedle sebe
postaven lidový a moderní styl nejen v tanci a hudbě,
ale třeba i kostýmech, čímž vznikal ucelený zážitek.

Lidové tance a písně v programu vycházely z národopisných regionů Moravy. Na jevišti se využívala
i atypicky upravená scéna, která divákovi nabízela
jiné prostorové vnímání pohybu.
Na představení souboru Ondráš dorazilo téměř 300
diváků. Na vrub účtu určeného pro sbírku na renovaci
soch a skulptur v zámeckém areálu tak bylo k datu
uzávěrku připsáno téměř 37 000 korun.
Děkujeme všem, kteří myšlenku veřejné sbírky
podpořili. Zvláštní dík patří Ministerstvu obrany
a souboru Ondráš, kteří se rozhodli zapojit formou
benefičního vystoupení, společnostem VašStav,
Kaláb, Komerční bance, Swietelsky a Filmondo. vs

Foto na straně: R. Lánský

Soubor Ondráš odstartoval veřejnou sbírku na záchranu soch
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„Fejs“
(Dokončení ze str. 1)

či varování, aby se lidé lokalitě vyhnuli. Doposud vše v pořádku. Následují komentáře,
které automaticky odbočí od tématu. Nenajde
se nikdo, kdo se zeptá, zda je řidič v pořádku
nebo na jak dlouho bude dálnice uzavřena. Reakce jsou typu: ve Slavkově se staví byty,
nebo: víte, že radnice plánuje postavit domy
a byty pro 4000 obyvatel ve východní části
města? Tím spustí řetězovou reakci, která má
blízko rychlosti štěpení uranu 235 a následky
jsou mnohdy podobné – šíření lží a nenávisti
mezi ostatními uživateli.
Promiňte, čtenáři, že až nyní se dostávám
k meritu věci. Již v devadesátých letech radnice a urbanisté naplánovali východní lokalitu
polí ve směru na Němčany poskytnout k rozvoji města. Platný územní plán z roku 2013 zahrnul tyto plochy k výstavbě, avšak za
podmínek studie zástavby, která musí být přijatá do pěti let od poslední verze plánu, tj. do
roku 2018. Je to jakási „kuchařka“, která
přesně definuje komunikace, sítě, retence dešťové vody, tvar a velikost staveb, občanskou
vybavenost, zeleň, městský mobiliář a jiné.
Takto kdyby se postupovalo v minulosti, tak
naše město nemá nové sídelní čtvrti takové,
jaké má!
Informace ze sociálních sítí nám říká, že se
na jaře kopne do země a za rok bude Slavkov
u Brna bohatší o čtyři tisíce obyvatel. Půjdeteli do hloubky problému, zjistíte, kolika parcel
se plán dotýká, kdo je jejich vlastník, kudy
vede vysokotlaký plyn, kudy vysoké napětí
a jiné překážky k výstavbě. Ze zkušenosti vím,
že se stěží domluví dva sousedé, natož čtyřicítka majitelů. Můj odhad je, že první dům
v této lokalitě bude stát za patnáct let. Město
má na dané ploše zlomek majetku, většina je
v soukromých rukou, církve či státu. Zkuste
k takovým „kachnám“ přistupovat se selským
rozumem a čas strávený s mobilem v ruce věnovat rodině a přátelům.
Pojďme k příjemnějším zprávám. Město obdrželo z ministerstva financí několikamilionový příspěvek z hazardu a loterií, než se
kterým v rozpočtu počítalo. Není to tím, že se

Rekonstrukce Slovanské ulice • Foto: B. Maleček

u nás více hraje. Je topřerozdělováním finančních prostředků obcím, které hazard plošně nezrušily. S nadsázkou lze říci, že pokud
zahraniční klientela zanechá útratu v příhraničním kasinu, pocítíme to i my…
Díky zastupitelům, při poslední schůzi, se za
tyto prostředky koupí pro Technické služby zametací vůz, který chybí jako sůl! Technika,
kterou jste v minulých letech vídávali na našich komunikacích, už řekla své sbohem. Pro
představu – po zimě prováděla úklid města
parta 6 až 8 zaměstnanců Technických služeb
třicet pracovních dnů se smetákem a lopatou.
Jistě si dokážete představit, kolik jiné činnosti
mohlo být vykonáno na úkor zametání. Nyní
bude dvoučlenná osádka celoročně zametat
prach a vysávat listí a šišky z komunikací,
které jsou častou příčinou ucpaných dešťových
vpustí. Ano, jsou to ty samé peníze z hazardu,
které jdou účelově na práci s mládeží a financování více jak tří desítek spolků a klubů, které
ve Slavkově u Brna působí.
V současné chvíli finišuje několik stavebních akcí. Podstatná část rekonstrukce ulice
Slovanská bude po redakční uzávěrce dokončena. Nový koberec po výměně kanalizace dostane také ulice Dvořákova. Začneme také
s opravou chodníku na ulici Sušilova, následovat budou chodníky na ulici Tyršova u Svojsíkova parku. Nezapomeneme dát do pořádku
ani chodník před základní školou na téže ulici.
Mimochodem, oblast kolem základní školy se
proměňuje poměrně zásadně, ať jsou to nová par-

kovací místa, nebo samotný vjezd, pod nímž je
se nachází opravená kanalizace. A to nejzajímavější zůstává běžnému chodci skryto – přístavba
základní školy se šesti novými třídami. Dovolte
mi proto, aby vás srdečně pozval na její slavnostní otevření ve středu 18. října v 18 hodin.
Bohužel se nám stále nedaří dostat od kraje
a státu přesné uzavření silnice I/50 a časovou
osu prací. Ať už se s rekonstrukcí začne kdykoli, tak to bude o pevných nervech!
V souvislosti s tématem „hlavní průtah městem“ mi dovolte poděkovat všem občanům,
kteří poslali připomínky a následně se dostavili
na jednání ve věci rekonstrukce silnice od ulice
Špitálské po Bučovickou, kterou hodlá vlastník komunikace Jihomoravský kraj v nejbližších letech rekonstruovat a upravit. To je pravý
opak diskuze, než popisuji na úvodu. Vážím si
toho a děkuji vám!
Michal Boudný, starosta města

Sháníte zaměstnání?
Městský úřad Slavkov u Brna hledá zaměstnance na následující pracovní pozice.
Více informací na www.slavkov.cz v sekci
městský úřad – pracovní příležitosti.
• Referent přestupků v silniční dopravě –
nástup ihned
• Referent stavebního a silničně správního
úřadu – nástup 1. 12. 2017
• Referent úřadu územního plánování –
nástup 1. 12. 2017.

Město spustilo nové webové stránky.
Posílejte své fotky i tipy
Nová grafika i uspořádání, aktuální kalendář
akcí i fotogalerie. Nejen to jsou zásadní změny,
které může spatřit návštěvník městského webu.
Na adrese www.slavkov.cz se tak můžete od
srpna dozvědět nejen novinky z městského úřadu
nebo informace o úředních postupech, ale také
zprávy ze zájmových organizací, škol, firem
a dalších institucí působících ve Slavkově u Brna.
„Městské stránky potřebovaly už dlouho
změnu – ať už po grafické, tak po obsahové
stránce. Smyslem je zejména zlepšení orientace
a usnadnění hledání podstatných informací
o našem městě. Věřím, že nový koncept uživatelům – našim občanům i návštěvníkům –
usnadní zejména orientaci a pomůže tak s lepší
informovaností. Protože web stále běží v testovacím režimu, uvítáme jakoukoli zpětnou
vazbu, aby portál lidem sloužil a ne je obtěžoval,“ uvedl starosta města Michal Boudný.

Nový web je členěný do několika základních
pilířů – město a samospráva (historie, zastupitelstvo města, základní informace, městský rozpočet apod.) městský úřad (kontakty na
jednotlivé úředníky, organizační struktura, postup při jednotlivých životních situacích, nabídky práce apod.), rozvoj (informace
o projektech, rozvojové mapy, dotační možnosti
atd.) a turismus a volný čas (pamětihodnosti,
kalendárium akcí, zájmové organizace, ubytování a restaurace apod.). Na hlavní stránce naleznete nejen úřední desku, ale i zpravodajské
novinky o životě v našem městě. Hlavním cílem
webu je jeho aktuálnost – ať již v sekci Kalendárium akcí, tak i v galerii fotografií a videí.
Novinkou je i zpřehlednění postupů, které vás
neminou při úředním styku. V sekci Potřebuji si
vyřídit naleznete nejen jednotlivé životní situace,
dostupné formuláře ke stažení, ale také adresné

kontakty na pracovníky, kteří s vámi vaši životní
situaci zkonzultují a vyřeší. Stáhnout si také můžete mobilní aplikaci ministerstva vnitra „Co
dělat když…“, která vám pomůže projít úředním
postupem krok za krokem.
Na stránkách nechybí ani další elektronické
služby jako je například objednávání se k jednotlivým přepážkám na konkrétní čas (pasy,
občanské průkazy, řidičské průkazy) nebo možnost sledování aktuálně volaných klientů.
Oficiální městský portál je také prostorem pro
prezentaci města, jeho organizací i firem. Naleznete zde nejen informace o turistických cílech,
ale i o ubytovacích možnostech, sportovních zařízeních apod. Svůj prostor zde mají i slavkovské zájmové organizace. Do budoucna je ambicí
městského webu také rozšíření adresáře firem.
Podněty, příspěvky a fotografie zasílejte na
vs
adresu veronika.slamova@slavkov.cz.
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95. schůze RM – 28. 8. 2017
1. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením
č. 227/14/ZM/2016 rozpočtová opatření č. 59-63 v předloženém znění
2. RM doporučuje schválit soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna
v předloženém znění
3. RM doporučuje ZM schválit Zprávu o plnění rozpočtu města Slavkov u Brna za 1. pololetí roku 2017
v předloženém znění.
4. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší
hospodářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2017 v předloženém znění.
5. RM schvaluje Směrnici k poskytování dotací z rozpočtu města Slavkov u Brna dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v předloženém znění.
6. RM bere na vědomí zhodnocení plnění koncepce
školství 2012–2016 a předkládá tuto zprávu na zasedání
zastupitelstva města.
7. RM doporučuje ZM vzít na vědomí průběžné plnění
Programu rozvoje města na rok 2017 v předloženém
znění.
8. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod pozemků parc. č. 343/3 ostatní plocha o výměře 45 m2 vč.
budovy sociálního zařízení, parc. č. 343/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 136 m2 a část pozemku parc.
č. 343/2 o výměře cca 100 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví města do vlastnictví společnosti KRODOS
SERVIS, a.s., sídlem Skopalikova 2385, 767 17 Kroměříž,
IČ: 26950545 dle přiložené mapy za kupní cenu ve výši
408 350 Kč bez DPH stanovenou znaleckým posudkem
č. 3660-115-2017. Náklady související s převodem nemovitostí (geometrický plán, znalecký posudek a správní
poplatek za návrh na vklad) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle zákona.
9. RM souhlasí se zúžením předmětu nájmu formou
dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 21. 1. 2015 uzavřenou mezi městem Slavkov u Brna a společnosti KRODOS SERVIS, a.s. dle důvodové zprávy.
10. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod částí
pozemků parc. č. 1085/1 trvalý travní porost o výměře
cca 109 m2 a parc. č. 1085/6 ostatní plocha o výměře
cca 1 m2, oba v k.ú. Slavkov u Brna za kupní cenu ve
výši 376 Kč/m2 bez DPH stanovenou znaleckým posudkem č. 3341-111-2015 z vlastnictví města do vlastnictví
společnosti Golf Invest Austerlitz, a.s., sídlem Na golfovém hřišti 1020, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 63495201.
Náklady související s převodem nemovitostí (př. geometrický plán a správní poplatek za návrh na vklad) uhradí
kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle zákona.
11. RM doporučuje ZM dát souhlas s úplatným převodem části pozemku parc. č. 836/1 ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře cca 126 m2 z vlastnictví města
do vlastnictví paní Dagmar Komínkové, za kupní cenu
ve výši 515 Kč/m2 bez DPH stanovenou znaleckým posudkem č. 3550-005-2017, dle přiložené mapy. Náklady
související s převodem nemovitosti (geometrický plán
a správní poplatek za návrh na vklad) uhradí kupující.
Daňové povinnosti budou splněny dle zákona.
12. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh
smlouvy o smlouvě budoucí kupní, jejíž předmětem je
převod části pozemku parc. č. 438/1, zastavěná plocha
a nádvoří, v k.ú. Slavkov u Brna, o výměře cca 35 m2
z vlastnictví paní PharmDr. Moniky Foltínové do vlastnictví města Slavkov u Brna za budoucí kupní cenu ve výši
1060 Kč stanovenou dle ocenění č. 3511-117-2016, dle
přiložené mapy.
13. RM doporučuje ZM schválit rozšíření předmětu
směny přijaté usnesením zastupitelstva města
č. 241/14/ZM/2016 o směnu části pozemku parc.č.
3819/17 o výměře 3m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města do vlastnictví pana Ing. Bronislava Danečka.
14. RM nesouhlasí se zveřejnění záměru pachtu části
pozemku parc. č. 1070 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 1400 m2.

15. RM schvaluje uzavření dohody o ukončení zemědělského pachtu s panem Martinem Šidlíkem, jejíž předmětem jsou části pozemků parc. č. 1070 a parc. č. 1059
zahrada v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené mapy v předloženém znění.
16. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene v souvislosti s plánovanou
rekonstrukcí veřejného osvětlení v ulici Nerudova s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno,
IČO: 70888337 v předloženém znění.
17. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu na pozemcích parc. č. 284, 285 a 286/1 v k.ú. Slavkov u Brna, které
jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s JUDr. Janem
Kovaříkem.
18. RM schvaluje uzavření smlouvy č. 9551288623
o sdružených službách dodávky elektříny z důvodu připojení kamerového systému, se společností E.ON Energie, a. s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
7, IČ: 26078201, zastoupenou společností E.ON Česká
republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6. IČ: 25733591,
v předloženém znění.
19. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh
smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury se společností DVM invest s.r.o., Topolová 1418, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 292 41 871, s tím, že řešení veřejného osvětlení bude projednáno s ředitelem Technických
služeb města Slavkov u Brna, p.o., tak, aby odpovídalo
standardu ve městě a toto řešení bude do smlouvy doplněno před zasedáním zastupitelstva města.
20. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo ze dne 1. 3. 2017 se společností VAŠSTAV, s.r.o.,
Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČO: 469 64 541 ve znění
dle důvodové zprávy z 91. schůze rady města ze dne 7. 8.
2017 a doplněného o obsah z předkládané důvodové
zprávy.
21. RM rozhoduje na základě protokolu o posouzení
a hodnocení nabídek na zakázku: „Oprava chodníků ul.
Sušilova, Slavkov u Brna“, že nejvhodnější nabídka byla
předložena uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620
00 Brno, IČ 48035599.
22. RM rozhoduje na základě protokolu o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku: „Oprava
chodníků ul. Sušilova, Slavkov u Brna“ o vyloučení z procesu veřejné zakázky uchazeče Tvrdý, spol. s r.o., č.p. 297,
696 39 Lovčice, IČ: 269 560 71.
23. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci:
„Oprava chodníků ul. Sušilova, Slavkov u Brna“ se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ
48035599 dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.
24. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na stavební
práce, při kterých bude provedena úprava likvidace srážkových vod části střechy budovy ZŠ Komenského na Komenského náměstí č.p. 495., dle předložených návrhů
zadávacích podmínek soutěže.
25. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 7. 9. 2016 k bytu č. 5, Fügnerova 109,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Janem Dvořáčkem,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
a to do 31. 8. 2020 za smluvní nájemné 50 Kč/m2.
26. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 7. 9. 2016 k bytu č. 3, Zlatá Hora 1357,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Renatou Žemlovou, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to
do 31. 8. 2020 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.
27. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 7. 9. 2016 k bytu č. 4, Litavská 1496,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Jitkou Floriánovou, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to
do 31. 8. 2020 za smluvní nájemné 55,50 Kč/m2.
28. RM schvaluje uzavření dodatku č. 19 ke „Smlouvě
o nájmu nebytových prostor a dohody o způsobu vypořádání finančních závazků, vyplývajících ze smlouvy
o sdružení“ ze dne 5. 1. 1994 ve znění dodatků 1-18,

s Českou republikou, Generálním finančním ředitelstvím,
se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město,
IČ: 72080043, v předloženém znění.
29. RM nesouhlasí s umístěním sídla provozovny pro
Ing. Radomila Přibilíka na adrese Koláčkovo nám. 727,
Slavkov u Brna.
30. RM nesouhlasí s umístění volebního baneru SPD
Tomia Okamury na balkon polikliniky ve Slavkově u Brna.
31. RM bere na vědomí předložený zápis č. 22/2017
z komise pro životní prostředí.
32. RM doporučuje ZM schválit předložený Program
pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb pro rok 2018.
33. RM schvaluje poskytnutí záštity města Slavkov
u Brna nad VI. Slavkovskou výstavou drobných zvířat ve
dnech 10. až 11. 11.2017.
34. RM souhlasí s využitím společných přístupových
prostor koupaliště pro MO ČSSD na akci „Dětský den“
v termínu 3. 9. 2017 za úplatu 1000 Kč.
35. RM schvaluje služební cestu Bc. Michala Boudného, Ing. Petra Lokaje a Bc. Libora Eliáše do slovenské
obce Slavkovce ve dnech 8.–10. 9. 2017 a použití soukromého vozidla RZ 9B52908 pro tuto cestu.
36. RM bere předloženou informaci na vědomí a předkládá ji k dalšímu projednání Komisi pro zahraniční
vztahy.
37. RM schvaluje darovací smlouvu na sadební materiál v hodnotě 33 868 Kč s panem prof. Milošem Táborským, CSc. jako dárcem a městem jako obdarovaným.
38. RM určuje plat pro ředitelku Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, ve výši dle přílohy k této
zprávě.
39. RM schvaluje organizační strukturu Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, dle přílohy
s platností k 1. 10. 2017.
40. RM schvaluje zahraniční služební cesty Mgr. Evy
Oubělické, DiS. do Rakouska dne 19. září 2017 a 3. října
2017 dle důvodové zprávy.
41. RM schvaluje Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, přijetí finančního daru ve výši 4413 Kč
dle předložené zprávy.
42. RM schvaluje kupní smlouvu mezi ČR – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových a Zámkem
Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace.
43. RM souhlasí se zařazením/zápisem zakoupených
předmětů (vyjmenovaných v kupní smlouvě) do sbírkového fondu ZS-A.
44. RM bere na vědomí informaci o stavu Kina Jas ve
Slavkově u Brna
45. RM schvaluje změnu Plánu tvorby a čerpání fondu
investic a odpisový plán TSMS na rok 2017 v předloženém znění.
46. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS
č. 2/2017 – zapojení ostatních výnosů ve výši 12 643 Kč
na rozpočet TSMS k navýšení položky 551 – odpisy DHM
v kapitole koupaliště.
47. RM schvaluje program 19. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.
48. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní
smlouvě ze dne 18. 7. 2017 se společností Mgr. František
Vlasák, DISTR služba škole Mikulov, Na Jámě 82, 692 01
Mikulov, IČO: 49960822, řešící změnu rozsahu dodávky
předmětu kupní smlouvy v předloženém znění.

94. schůze RM – 21. 8. 2017
1. RM schvaluje uzavření dodatku č.4 smlouvy o dílo
ze dne 21. 9. 2016 na akci: „Rekonstrukce atletického
stadionu Slavkov u Brna“ se společností PROSTAVBY,
a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě za cenu do
1 200 000 Kč vč. DPH.
Usnesení ze schůzí rady města zpracoval Munir
Massow. Úplné znění na www.slavkov.cz
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97. schůze RM – 18. 9. 2017
1. RM schvaluje soubor rozpočtových opatření v předloženém znění
2. RM doporučuje ZM nedat souhlas se zveřejněním
záměru směny pozemku parc. č. 4200 orná půda o výměře 2148 m2 ve vlastnictví manželů pana Petra Navrátila a paní Hany Navrátilové, za pozemek parc.č. 3593
zahrada o výměře 1279 m2, část pozemku parc. č. 3592
orná půda o výměře cca 120 m2 a část pozemku parc.
č. 3594/1 o výměře cca 749 m2 ve vlastnictví města, veškeré nemovitosti v k.ú. Slavkov u Brna.
3. RM souhlasí s uzavřením přiložené smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností itself, s.r.o., IČ: 188626016, sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno pro stavbu s názvem
„Přípojná optická trasa pro vodárnu Slavkov“ po pozemcích parc. č. 4252, 4296, 4298 a parc. č. 4170 v k.ú.
Slavkov u Brna, které jsou v majetku města. Úplata za
zřízení věcného břemene bude 20 Kč za 1 m běžné
délky.
4. RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostor
o výměře 15 m na parcele 1784/296 v k. ú. Slavkov
u Brna, s Moravským rybářským svazem, z.s., se sídlem
Špitálská 951, Slavkov u Brna, 684 01. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce a nájemné stanoveno ve výši 500 Kč/m2/rok.
5. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském
pachtu s paní Drahomírou Kučerovou, a s panem Romanem Kučerou, jejíž předmětem budou pozemky parc.
č. 3400/3, 3400/6, 3400/11 vše ovocný sad, parc.
č. 3405/6 orná půda, parc. č. 3406/6, 3409/2 vinice, parc.
č. 3410/2 zahrada a parc. č. 3404/3 ostatní plocha, vše
v k.ú. Slavkov u Brna v lokalitě Vinohrady o celkové výměře 2189 m2 dle přiložené ortofotomapy za roční nájemné ve výši 4004 Kč/ha.
6. RM souhlasí se zúžením předmětu nájemní
smlouvy uzavřené dne 10. 6. 2012 mezi městem Slavkov
u Brna a společností Rostěnice, a.s., sídlem Rostěnice
166, 68201 Vyškov, IČ: 63481821 týkající se pozemků
parc. č. 4582, 4583 v k.ú. Slavkov u Brna a to formou
dodatku č. 7.
7. RM souhlasí s úpravou předmětu nájemní smlouvy
uzavřené dne 10. 6. 2012 mezi městem Slavkov u Brna
a společností Rostěnice, a.s., sídlem Rostěnice 166,
68201 Vyškov, IČ: 63481821 týkající se pozemku parc.
č. 4990/1 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 2467 m2.
8. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Římskokatolickou farností, Malinovského 2, 684 01 Slavkov
u Brna, za kterou jedná farář Mgr. Milan Vavro,
IČ: 61729710 v předloženém znění. Předmětem smlouvy
bude užívání 2 unimobuněk (č. 4 a č. 6) na pozemku
parc. č. 2713/1 v k.ú. Slavkov u Brna za účelem uskladnění táborového vybavení.
9. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby zpevněné plochy
na pozemku parc. č. 4488 v k.ú. Slavkov u Brna, který je
ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s Moravským rybářským svazem, z.s., pobočný spolek Slavkov u Brna, Špitálská 951, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 00557251.
10. RM nesouhlasí s dlouhodobým poskytnutím veřejného prostranství hnutí Starostové a nezávislí, V Rovinách 40, 140 00 Praha 4, IČ: 26673908 na Palackého

98. schůze RM – 20. 9. 2017
1. RM ruší své usnesení č.1693/75/RM/2017 bod č. 1
ze dne 20. 2. 2017.
2. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na zajištění
zpracovatele Strategie rozvoje města a Strategie efektivního hospodaření dle předloženého upraveného návrhu zadávací dokumentace poskytovatelem dotace.
3. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností
Ing. Jiří Vrbas, Nádražní 155, 664 08, Blažovice, IČ: 423
160 65 na úpravu svahů a ploch po výstavbě opěrných
stěn atletického stadionu dle předložené důvodové
zprávy.
4. RM schvaluje pořízení úprav SW pro zpracování přestupků v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě včetně
návrhu financování.

náměstí na parc. č. 527 v k. ú. Slavkov u Brna před
domem č. p. 77.
11. RM konstatuje, že předložený návrh dohody investorem Zahradní centrum V aleji, s.r.o., IČ: 276 64 040 na
výstavbu projektu „Zahradní centrum – Slavkov u Brna“
není v souladu s příjatým usnesením zastupitelstvem
města dne 19. 6. 2017 pod bodem 324/17/ZM/2017, zejména ve věcech uvedených v důvodové zprávě.
12. RM schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo
na akci: „Slavkov u Brna – doplnění mobiliáře na Palackého náměstí“ se společnost mmcité 1, a.s., Bílovice čp.
519, PSČ 687 12, IČ: 276 70 864 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
13. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 příkazní
smlouvy se společností HANDL s.r.o., Uhřice 10, PSČ: 683
33, IČ: 426 79 150 na výkon technického dozoru investora na akci „Rekonstrukce atletického stadionu Slavkov
u Brna“ – výstavba oplocení dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě.
14. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s obcí
Blatnička se sídlem Blatnička 163, 696 71, IČ: 00488518
na zajištění „Společného nákupu silové elektřiny anebo
zemního plynu pro rok 2018“ v předloženém znění.
15. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností MUDr. Květoslava Kovaříková s.r.o., se sídlem
Malinovského 288, PSČ 684 01, Slavkov u Brna, na pronájem prostor sloužících k podnikání o výměře 30,31 m2,
umístěných v přízemí budovy polikliniky, Malinovského
288, 684 01 Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok.
16. RM schvaluje vypsání výběrového řízení na provádění úklidu na budovách Palackého nám. 65, Palackého
nám.89 a Palackého nám. 260, 684 01 Slavkov u Brna,
dle předloženého návrhu zadávacích podmínek soutěže.
17. RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků s obcí Bošovice, Heršpice, Hodějice, Holubice,
Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice u Brna, Křenovice,
Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovic, Otnice, Šaratice,
Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov.
18. RM bere na vědomí informace o stavu zpracovávání přestupků z úsekového měření a informace o dopadu novely stavebního zákona na činnost územně
plánovacího úřadu a stavebního úřadu.
19. RM stanoví celkový počet pracovních míst a zaměstnanců zařazených do městského úřadu s účinností
od 1. 10. 2017 na 74 zaměstnanců a s účinností od 1. 12.
2017 na 77 zaměstnanců.
20. RM souhlasí s uzavřením dvou Doplňků servisní
smlouvy o provádění technické péče na strojích XEROX
typu P3635 (výrobní čísla 3884441691 a 3962797490)
umístěných na odborech KT a VV se společností SPIN SE-

RVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČ:
25583735 v předložených zněních.
21. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o plném servisu
a údržbě – FSMA pro kopírovací stroj XEROX typu Phaser3635 (výrobní číslo 3968257535) umístěné na podatelně se společností SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova
3018/62, 636 00 Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních.
22. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejné zakázky ZS-A dle výběrového řízení ze dne 11. září 2017.
23. rozpočtové opatření č. 9 Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém znění
24. RM bere na vědomí informace o přípravě nové expozice ZS-A.
25. RM bere na vědomí informace o žádosti o finanční
podporu z rozpočtu JMK v rámci vypsaného dotačního
řízení.
26. RM schvaluje ceník služeb Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvkové organizace pro rok 2018.
27. RM souhlasí s pořízením služebního vozidla ZS-A
dle důvodové zprávy.
28. RM souhlasí se svěřením služebního vozu do osobního užívání statutárnímu zástupci organizace za podmínek dle důvodové zprávy
29. RM schvaluje rozpočtové opatření Technických služeb města Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
č.3/2017 v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.
30. RM bere na vědomí zápis č. 1/2017 z jednání Školské rady Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace a zápis č. 1/2017 z jednání Školské
rady Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.
31. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace na školní rok 2017/18.
32. RM bere na vědomí vyhlášení volného dne
29.9.2017 v ZŠ Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.
33. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti ZŠ Tyršova na školní rok 2017/2018.
34. RM bere na vědomí vyhlášení volného dne (pátek
29. 9. 2017) pro žáky Základní školy Tyršova Slavkov
u Brna, příspěvková organizace.
35. RM bere na vědomí předloženou zprávu o připravenosti Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí
495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, na školní
rok 2017/2018.
36. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, přijetí finančního daru ve výši 15 000 Kč dle
předložené zprávy.
37. RM schvaluje ceník zájmového vzdělávání DDM
Slavkov u Brna pro školní rok 2017/2018.

96. schůze RM – 6. 9. 2017
1. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na stavební
práce na akci: „Obnova zámecké zdi, Slavkov u Brna“ dle
předloženého návrhu zadávací dokumentace v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb.
2. RM rozhoduje na základě protokolu o posouzení
a hodnocení nabídek, že nejvhodnější nabídka na veřejnou zakázku: „Rekonstrukce kotelny Zlatá Hora, Slavkov
u Brna“ byla předložena společností ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, IČ: 255 12 455.
3. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností
ERDING, a.s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, IČ: 255 12
455 na plnění veřejné zakázky: „Rekonstrukce kotelny
Zlatá Hora, Slavkov u Brna“ dle předloženého návrhu.
4. RM vylučuje na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice čp. 65“ z dalšího
procesu zadávacího řízení uchazeče Elektro-Pegas s.r.o.,
ČSA 317, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 269 67 804.
5. RM vylučuje na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice čp. 65“ z dalšího

procesu zadávacího řízení uchazeče ENGIE Services a.s,
Lhotecká 793/3, 143 00 Praha, IČ: 261 21 603.
6. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice čp. 65“, že
nejvhodnější nabídku předložil uchazeč JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 158 00 Praha, IČ: 253 13 436.
7. RM schvaluje uzavření dohody o umístění kamerového systému v předloženém znění.
8. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci
projektu „Dny Slavkova 2017 – zajištění hlavního kulturního programu“ mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo
náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, jako poskytovatelem a městem Slavkov u Brna jako příjemcem.
9. RM pověřuje starostu města, Bc. Michala Boudného,
k uzavírání smluv, jejichž předmětem je přijímání finančních příspěvků do veřejné sbírky konané městem za účelem shromáždění finančních prostředků na renovaci
sochařské výzdoby a okrasných prvků v areálu zámku ve
Slavkově u Brna.
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Část městského úřadu bude dočasně
přestěhována do SC Bonaparte
Podatelna, pokladna nebo například bytový
odbor. Od 4. října se část úředníků z kanceláří
sídlících v budově městského úřadu na Palackého nám. 65 přemístí do prostor Společenského centra Bonaparte. Vchod do dočasných
kanceláří bude z ulice Fügnerova. Důvodem
dočasné změny je kompletní oprava elektroinstalace ve spodním patře radniční budovy.
V zadních prostorách Společenského domu
Bonaparte budou dočasně sídlit finanční odbor
a oddělení správy majetku. V prvním patře –
v místnostech současné šatny a učebny budou

kanceláře, které občané hojně navštěvují – tedy
pokladna, podatelna a správa městských bytů.
V druhém patře, v místě stávajícího bytu pak
bude prostor pro finanční odbor a další pracovníky z oddělení správy majetku.
Bohužel nebylo technicky možné zajistit
bezbariérovou variantu. Při vstupu tak bude
nainstalovaný zvonek pro občany, kteří budou
potřebovat pomoci do schodů. Kanceláře
budou přestěhované po celou dobu rekonstrukce elektroinstalace, která bude podle odvs
hadů trvat cca čtyři týdny.

Střecha na SC Bonaparte
se bude opravovat

Více cestujeme
Občané, kteří si v letošním roce vyřizovali občanský průkaz nebo cestovní pas si na úřadě vystáli i několika hodinovou frontu. Obzvlášť
v období květen až srpen 2017. Důvodem byl
vyšší zájem o vydávání dokladů z důvodů cestování, kdy i nově narozené děti musí mít pro cesty
do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský
průkaz nebo cestovní pas). Dalším faktorem,
který navýšil počty občanů čekajících ve frontě
byla skutečnost, že od 1. 1. 2017 se uvolnila
možnost požádat o vydání cestovního dokladu
kdekoliv v republice bez ohledu na trvalý pobyt.
Pro představu uvádíme několik čísel:
• od počátku roku do konce srpna 2017 bylo
podáno 2106 žádostí o občanský průkaz
a 1.836 žádostí o cestovní pas (z toho 325 občanů bylo z jiných správních obvodů)
• předáno bylo 2032 občanských průkazů
a 1740 cestovních pasů

Začíná oprava střechy • Foto: P. Maleček

Pokud se týká počtu obsloužených občanů
u jednotlivých přepážek
• na přepážce občanských průkazů bylo
v tomto období obslouženo 4835 občanů, což
činí v průměru 36 občanů na úřední den, v období od května do srpna potom 40 občanů na
úřední den
• na přepážce cestovních dokladů bylo obslouženo 3686 občanů, co činí v průměru 36
občanů na úřední den, v období od května do
srpna potom 53 občanů na úřední den.
V současné době se již u přepážek fronty netvoří a proto doporučujeme všem občanům,
kteří uvažují o cestě do zahraničí a doposud
nemají vyřízen cestovní doklad, aby využili
kratších čekacích lhůt u přepážek právě
v těchto dnech.
Hana Řezáčová,
vedoucí odboru správních činností a živnostenského úřadu

Od poloviny září „ozdobilo“ věž Společenského domu Bonaparte lešení. Konstrukce
s plachtou má za cíl zabezpečit okolí frekventovaného domu. Tomu totiž silný vítr, který zažilo Česko na konci prázdnin, poničil střechu
natolik, že hrozilo odpadávání některých tašek
na chodník.
„Poté, co střechu zkontrolovali hasiči z plošiny, se ukázalo, že oprava krytiny minimálně
nad vstupní věží, již nesnese odklad. Začali
jsme proto okamžitě hledat dodavatele, který
opraví alespoň nejrizikovější část. V příštím
roce bychom chtěli pokračovat s opravou směrem do Palackého náměstí,“ uvedl starosta Michal Boudný.
Střecha Společenského domu Bonaparte nebyla kompletně opravovaná minimálně od
konce druhé světové války. Při průzkumu stavu
střechy byly nalezeny i tašky z roku 1922. vs

19. zasedání ZM – 11. 9. 2017
1. ZM schvaluje zprávu o plnění rozpočtu města Slavkov u Brna za I. pololetí roku 2017 v předloženém znění.
2. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2017 v předloženém znění.
3. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření schvalovaný zastupitelstvem města Slavkov u Brna v předloženém znění
4. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 59-63
schválená a provedená radou města v souladu s usnesením č. 227/14/ZM/2016 ze dne 12. 12. 2016.
5. ZM bere na vědomí zprávu Zhodnocení plnění koncepce školství 2012–2016.
6. ZM schvaluje předložený Program pro poskytování
dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb
pro rok 2018.
7. ZM schvaluje systém spolufinancování sociálních
služeb pro občany Slavkovska v roce 2018 podle Pravidel
JMK pro rok 2018 a deklaruje potřebnost a finanční podporu v konkrétní výši uvedené v tabulce pro služby zařazené v Základní síti JMK do skupiny A a C za podmínky,
že služby úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP
Slavkov u Brna.
8. ZM bere na vědomí průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2017 v předloženém znění.
9. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 70 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.
10. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku parc. č. 1197/2 zahrada v k.ú. Slavkov
u Brna.
11. ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu
a pachtu splaškové kanalizace v ulici Sadová se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s., Brněnská
410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 494 54 587 v předloženém
znění.

12. ZM souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 2735/3
ostatní plocha o výměře 538 m2 a části pozemku parc.
č. 2733/12 ostatní plocha o výměře cca 1825 m2 z vlasnitctví města do vlastnictví společnosti LIKO-S, a.s., sídlem U Splavu 1419, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 60734795
dle přiložené mapy za kupní cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 1464-40/2017, a to ve výši 240 Kč/m2 bez
DPH. Daňové povinnosti budou splněny dle zákona. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad, vypracování geometrického
plánu, vypracování znaleckého posudku) uhradí žadatel.
13. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje
části pozemku parc. č. 1643/24 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna.
14. ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci
a budoucích převodech infrastruktury se společností
DVM invest s.r.o., Topolová 1418, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ: 292 41 871, dle předloženého návrhu.
15. ZM souhlasí s úplatným převodem části pozemku
parc. č. 836/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 126 m2 z vlastnictví města do vlastnictví paní
Dagmar Komínkové, za kupní cenu ve výši 515 Kč/m2 bez
DPH stanovenou znaleckým posudkem č. 3550-0052017, dle přiložené mapy. Náklady související s převodem nemovitosti (geometrický plán a správní poplatek
za návrh na vklad) uhradí kupující. Daňové povinnosti
budou splněny dle zákona.
16. ZM schvaluje rozšíření předmětu směny přijaté
usnesením zastupitelstva města č. 241/14/ZM/2016
o směnu části pozemku parc. č. 3819/17 o výměře 3 m2
v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města do vlastnictví
pana Ing. Bronislava Danečka.
17. ZM schvaluje úplatný převod pozemků parc.
č. 343/3 ostatní plocha o výměře 45 m2 vč. budovy soci-

álního zařízení, parc. č. 343/4 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 136 m2 a část pozemku parc. č. 343/2 o výměře
cca 100 m2, vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města
do vlastnictví společnosti KRODOS SERVIS, a.s., sídlem
Skopalikova 2385, 767 17 Kroměříž, IČ: 26950545 dle
přiložené mapy za kupní cenu ve výši 408 350 Kč bez
DPH stanovenou znaleckým posudkem č. 3660-1152017. Náklady související s převodem nemovitostí (geometrický plán, znalecký posudek a správní poplatek za
návrh na vklad) uhradí kupující. Daňové povinnosti
budou splněny dle zákona.
18. ZM schvaluje úplatný převod částí pozemků parc.
č. 1085/1 trvalý travní porost o výměře cca 109 m2
a parc. č. 1085/6 ostatní plocha o výměře cca 1 m2, oba
v k.ú. Slavkov u Brna za kupní cenu ve výši 376 Kč/m2
bez DPH stanovenou znaleckým posudkem č. 3341-1112015 z vlastnictví města do vlastnictví společnosti Golf
Invest Austerlitz, a.s., sídlem Na golfovém hřišti 1020,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 63495201. Náklady související
s převodem nemovitostí (př. geometrický plán a správní
poplatek za návrh na vklad) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle zákona.
19. ZM schvaluje předložený návrh smlouvy o smlouvě
budoucí kupní, jejíž předmětem je převod části pozemku
parc. č. 438/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Slavkov
u Brna, o výměře cca 35 m2 z vlastnictví paní PharmDr.
Moniky Foltínové do vlastnictví města Slavkov u Brna za
budoucí kupní cenu ve výši 1060 Kč stanovenou dle ocenění č. 3511-117-2016, dle přiložené mapy.
20. ZM bere na vědomí zápis kontrolního výboru
o provedené kontrole dne 08.08.2017 v příspěvkové organizaci města Zámek Slavkov – Austerlitz.
21. ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního
výboru konaného dne 6. 9. 2017.
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Nová přístavba ZŠ Tyršova • Foto: 3x archiv MÚ

ZŠ Tyršova přivítala žáky v nové přístavbě
Nový školní rok byl zahájen! A na některé
žáky čekal i dárek v podobě nových tříd na Základní škole Tyršova. Šest nových učeben se
zázemím vzniklo v přístavbě, jež se začala budovat letos na jaře. Přestože škola díky tomu
pojme mnohem více žáků než doposud, ve
škole se pohybuje stále 365 žáků, tedy stejně
jako loni. Nové třídy umožní organizovat zejména dělenou výuku tak, aby mohly být vytvořeny specializované skupiny pro obory jako
je chemie, fyzika, výtvarná výchova apod.
V budoucnu se také počítá s rozšířením kapacit
pro první stupeň.
Škola nezískala pouze více prostoru, včetně
nových kabinetů, sociálního zázemí nebo upravených šaten, ale stala se také otevřenou budovou pro děti s pohybovými vadami nebo na
vozíčku. Novinkou je i výtah, který umožní
lépe začlenit handicapované žáky.
V dnešních dnech jsou otevřeny všechny

třídy, probíhají však ještě úpravy v areálu
školy, opravuje se kanalizace, dláždí se vjezd
do dvora a dokončuje se stavba patnácti parkovacích stání. Práce budou dokončeny v polovině října. „Dovolte mi proto, abych pozval
občany ke slavnostnímu otevření přístavby

školy, které se uskuteční dne 18. října v 17
hodin,“ uvedl starosta města Michal Boudný.
Přístavba Základní školy Tyršova byla spolufinancovaná z rozpočtu Ministerstva školství
částkou 25 milionů korun. Z rozpočtu Města
Slavkov u Brna bylo do nových prostor, nákupu mobiliáře a souvisejících staveb investováno 13 milionů korun.

Před školou vznikne 15 parkovacích stání
Patnáct nových parkovacích stání vznikne
podél základní školy na ulici Tyršova. Po dobu
stavby musí být doprava řízena jednosměrně
semaforem. Omezení potrvá do půlky října.
Parkovací stání budou sloužit zejména rodičům
a lidem mířícím na polikliniku. Povrch bude
z distančních dlaždic, aby bylo zajištěno vsakování vody. Při příležitosti stavby parkovacích míst se opraví i problematická kanalizace
v areálu základní školy a předláždí se vjezd do
vs
dvora.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Volby do poslanecké sněmovny
Starosta města Slavkov u Brna Bc. Michal
B o u d n ý , podle § 15, odst. 1 zákona číslo
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR se uskuteční:
dne 20. 10. 2017 od 14 hodin do 22 hodin
a dne 21. 10. 2017 od 8 hodin do 14 hodin.
Místem konání voleb Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR:
• VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 1
je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 64 (obřadní síň) pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu:
B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvořákova, Hradební, Husova, Jiráskova část čp.:
829-830, 835-837, 846-847, 867, 869, 879880, 923, 959, 1170-1172, 1178-1180, 12201226, Kaunicova, Komenského náměstí,
Lidická, Malčevského, Malinovského, Na golfovém hřišti, Příční, Sadová, Tyršova část čp.:
331, 556, 557, 561, 563, U stadionu, Zahradní,
Zborovská, ev. č. 1.
• VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 2
je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 65, 1.

patro (zasedací místnost), pro oprávněné
občany s adresou místa trvalého pobytu:
Brněnská, Čsl. Červeného Kříže, Dvůr Rybník, Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollárova,
Křenovická, Lomená, Nerudova, Palackého
náměstí, Pustá, Slovákova, Špitálská, U Synagogy, Úzká, Za Branou, Zámecká, Zelnice I,
Zelnice II, Zelnice III.
• VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 3
je místnost pro hlasování na Základní
škole Tyršova ulice čp. 997, pro oprávněné
občany s adresou místa trvalého pobytu:
Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.:
300, 350, 355, 356, 360, 366, 367, 371 –376,
378, 384, 401-403, 405,413, 442, 450, 464,
465, 468, 469, 471-474, 478, 485, 487, 490,
494, 498, 500, 529, 565, 566, 599, 610, 616,
690, 691, 1461-1648, Mánesova, Na Vyhlídce,
Pod Oborou, Pod Vinohrady, Purkyňova, Slunečná, Sušilova, Tylova, Tyršova část čp.: 131133, 208, 303, 345, 346, 348, 363, 424, 427,
428, 430, 445, 446, 449, 457, 459, 466, 475,
479, 486, 500, 503, 547, 567, 603, 655, 674,
826, 881, 882, 920, 977, 999, 1011-1016,
1025, 1034, 1085, 1094-1126, 1224, 1249,
1289, 1290, ev.č. 306, Větrná, Zlatá Hora část
čp.: 271, 272, 277, 291, 292, 293, 294, 295,
337, 377, 1227-1242, 1466, 1467, 1541.

• VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 4
je místnost pro hlasování na Základní
škole Komenského náměstí čp. 495 – nová
budova, pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu:
Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská,
Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.:
1243-1246, 1348-1376.
• VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 5
je místnost pro hlasování v Domě pečovatelské služby, Polní ulice čp. 1444, II. patro,
místnost Klubu důchodců, pro oprávněné
občany s adresou místa trvalého pobytu:
Československé armády, Foerstrova, Litavská, Luční, Nádražní, Polní, Sídliště Nádražní,
Topolová, U Splavu, U Vily.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství občana České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem).
Každému voliči budou dodány nejpozději tři
dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlasovací lístky do
místa trvalého pobytu. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
Michal Boudný v. r., starosta města
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Slavkováci z 10 Slavkovů po vylodění. Ten 11. polský Slawkow tentokrát chybí • Foto: L. Jedlička

SLAVKOVce – pořadatel letošního 10. setkání Slavkovů
Nejvzdálenější – přibližně 500 km na východ od Slavkova u Brna.
Nejníže položená – jen kolem sta metrů nad
mořem.
Nejrovinatější ze všech Slavkovů – ani
mírné návrší tu nenajdete.
To je obec SLAVKOVCE na východním
Slovensku, která za příznivého počasí ve dnech
8. až 10. září uspořádala při příležitosti oslav
715. výročí první písemné zmínky o obci jubilejní 10. mezinárodní setkání obcí a měst s názvem Slavkov. Obec s přibližně 650 obyvateli
tuto akci spojila se setkáním rodáků. Podle
sdělení starostky Ing. Ivety Pavlíkové jich
včetně rodinných příslušníků a přátel přijelo na
dvě stě.
Slavkovce patří do Košického kraje, do zemplínské oblasti. Jejich okresní město Michalovce má dlouholeté partnerské vztahy s naším
okresním městem Vyškov. V návaznosti na
různé majitele měla obec několik názvů – Zalowka, Zalogh, Zalouch, Szalók, Slavkovce.
V rovinaté obci se obyvatelé dříve živili převážně zemědělstvím, a proto má obec ve znaku
pastýře se čtyřmi ovečkami. V katastru Slavkovců se nachází „Slavkovské slanisko“ s rostlinnou vegetací slanické stepi s výskytem
zvláštních druhů rostlin, které bylo v roce 1982
vyhlášeno přírodní rezervací. Na okraji katastru obce jsou vybudovány velké kruhovité
stavby, obří strategické zásobníky ropy pro
Slovensko.
Předškolní děti chodí do místní školky (více
než polovina z nich jsou nyní romské děti),
školáci dojíždějí do školy ve spádové obci. Občané mohou nakoupit základní potřeby v místním obchodě. Je zpracovaný projekt na

výstavbu kachní farmy a jatek, ale realizace tohoto projektu za účasti čínského investora
vázne a není jisté, zda se uskuteční.
Ve Slavkovcích se nacházejí dvě zcela odlišné církevní stavby. Kostel kelvinské Reformované křesťanské církve má počátky ve druhé
polovině 17. století. V roce 1792 však postihl
Slavkovce velký požár, který zničil většinu
obce včetně tehdejšího kostela. Za pět let byl
postaven nový, ale na nekvalitních základech.
Dnešní podoba chrámu vychází z třetí stavby
kostela z roku 1856, rozšířeného a zmodernizovaného v roce 2004. Interiér je v duchu reformace velmi strohý. V tomto chrámu se
konala v neděli slavnostní bohoslužba pro
členy sboru a účastníky setkání Slavkovů. Po
ní bylo připraveno vedle kostela pohoštění
a vystoupení beatové kapely hrající moderní
náboženské písně.
Zcela odlišný je kostel Nejsvětější Trojice
řeckokatolické církve, který má výrazně
modrý interiér s velmi bohatou výmalbou a výzdobou dokončovanou postupně v několika
posledních letech.
Ve Slavkovcích se v roce 1854 narodil Ignác
Roškovič, v té době nejvýznamnější východoslovenský malíř církevních obrazů a nástěnných maleb a ilustrátor knih, který však od
svých třiceti let trvale žil a tvořil v Budapešti.
V roce 2007 obec zrestaurovala dům lidových tradicí nazvaném po předchozím vlastníkovi „Mindžakova chiža“. Jde o selské stavení
s typickou výbavou rolnické rodiny. Delegáty
tu přivítal zpěv místní lidové skupiny. Součástí
následné prohlídky tohoto objektu byla
i ochutnávka speciálně uvařeného bylinkového
Slavkovského piva 2017, které v „pivnici pod

Na scéně 10 zástupců Slavkovů a kastelán. Zleva: Sl. u Brna, Slavkovce, Malý Sl., Nižný Sl., Sl. pod Hostýnem,
Velký Sl., Horní Sl, kastelán, Slavkov u UH, Vyšný Sl., Sl. u Opavy • Foto: L. Jedlička

Moravsko-slovensko-francouzská směsice
kostýmů a barev • Foto: L. Jedlička

chižou“ okomentoval jeho autor a producent.
Ve dvoře a zahradě tohoto objektu se v sobotu
odpoledne a večer konal bohatý kulturní program pro účastníky setkání, občany a rodáky.
Zúčastněné Slavkovy tam ve svých stáncích
a na podiu propagovaly svoje obce a nabízely
místní speciality.
Protože ve Slavkovcích není k dispozici
ubytovací zařízení, byli členové delegací ubytováni u Zemplínské Šíravy. Po páteční odpolední hodinové projížďce lodí po tomto
„východoslovenském moři“ se členové delegací přesunuli na vinianský (též michalovský)
hrad, resp. zříceninu, na níž již několik let probíhají záchranné a restaurátorské práce s cílem
stabilizovat tento objekt a zatraktivnit ho pro
návštěvníky. Z hradu, jehož výstavba je datována na začátek 14. století, je možné z kopce
330 m n.m. vidět nejen Zemplínskou Šíravu,
ale i siluetu nedalekého ukrajinského Užhorodu a pohraniční oblasti Maďarska. Večerní
posezení v hradním paláci bylo pro všechny
určitě příjemným zážitkem. Stejně jako následujícího večera posezení v jídelně mateřské
školky při cimbálové hudbě CIFRA s výukou
čardášů pod vedením tanečníků souboru Vranovčan Petra Vajdy a jeho manželky.
Letošního vydařeného setkání se z jedenácti
Slavkovů nezúčastnila delegace z polského
Slawkowa, neboť o stejném víkendu se u nich
konala nějaká vlastní městská akce.
V příštím roce se setkání uskuteční ve Slavkově u Uherského Hradiště. V obci, která letos
v létě zvítězila v soutěži Vesnice roku 2017
Zlínského kraje a jen den před odjezdem na setkání Slavkovů se představila celostátní hodnotitelské komisi. V polovině září získala ze
13 finalistů v letošní celostátní soutěži hezké
L. Jedlička
třetí místo.
(Fotoreportáž naleznete na www.veslavkove.cz)
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Informace občanům
k výměně řidičských průkazů
Vzhledem k velkému objemu řidičských průkazů určených k výměně, se obracíme na
všechny držitele neplatných řidičských průkazů,
aby požádali o jejich výměnu včas a ušetřili si
tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách.
K výměně řidičského průkazu je potřeba přinést s sebou: platný doklad totožnosti (OP nebo
cestovní pas), jednu fotografii o rozměrech
3,5x4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí
platnost. Výměna těchto řidičských průkazů je
osvobozena od správního poplatku a lhůta pro
převzetí nového ŘP je zpravidla do 15–20 dní.
Jaroslava Kučerová,
referentka oddělení dopravně správních agend

Charita zve na koncert
Dne 6. října v 19 hod. se v bučovickém
zámku uskuteční barokní koncert. Vstupné
dobrovolné ve prospěch chodu Charitní poradny v Bučovicích, která poskytuje pomoc
osobám, které se ocitly v těžké životní situaci.
Čeká Vás příjemný kulturní zážitek a podpoříte
dobrou věc. Srdečně Vás zve
Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna

Nabízíme zdarma zeminu
a kancelářský nábytek
V areálu společnosti Agrozet ZS s.r.o. na
ČSA 1081 je možné po dohodě odebrat zeminu
ve složení černozem – hnědozem s obsahem cca
10 % kameniva a starší kancelářský nábytek.
Zájemci o zeminu volejte na 605 977 038, kanvs
celářský nábytek na tel. 732 342 420.

Renáta Rumpová ve své prodejně

Podnikatelkou roku okresu Vyškov
je Renáta Rumpová
O tom, že Slavkov u Brna patří mezi města
s největším podílem podnikatelů, hovoří statistiky již řadu let. Další ročník ankety Podnikatelka roku okresu Vyškov však prozrazuje, že
kvantita není vše, v čem je naše město inspirativní.
Působí zde ženy, které si zaslouží ocenění.
V soutěži se hodnotilo celkem 14 žen, a to ve
dvou kategoriích. V kategorii se zaměstnanci
se podnikatelkou roku stala Renáta Rumpová,
která má ve Slavkově prodejnu se zahradní
technikou. Na druhém místě se umístila Dáša
Korábová, která provozuje cukrárnu v Bučovicích. Třetí oceněnou byla Ing. Mária Zbořilová, obchodnice s dámskou konfekcí.
Vítězství v kategorii bez zaměstnanců získala

Marica Svobodová, která ve Vyškově provozuje prodejnu výtvarných potřeb. Druhou oceněnou byla Aneta Derková, provozovatelka
masáží a kosmetických služeb. Třetí místo obsadila Ing. Helena Zelená, která se věnuje prodeji květin. Oceněno bylo zejména úsilí
vs
a práce, kterou podnikatelky dělají.
Oceněné podnikatelky ze Slavkova u Brna
Kategorie bez zaměstnanců
Bc. Michaela Šopfová – cestovní agentura
Kategorie se zaměstnanci
Renáta Rumpová – prodej zahradní techniky
Michaela Rájová – půjčovna a prodejna svatebních a společenských oděvů
Iva Kopečná – květinářství

PODZIM
V BARVÁCH
HUSQVARNA

www.elektrowin.cz

ODKLÁDEJTE
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

AKCE

• ZDARMA je můžete kdykoli
odevzdat u prodejce
- aniž byste si museli pořídit nový
- nebo při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních
úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

?
Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do
přírody nedostává velké množství nebezpečných
látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy,
plasty a jiné materiály (sklo či beton), které se díky
recyklaci dají znovu využít?

Copyright © 2017 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

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

www.rumpova.cz
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Vánoční koncerty M. Křížky budou letos dva
Ani letos nebude v adventním čase
čující a vstupenky byly dlouho dochybět hudba v podání Martina Křížky
předu vyprodané. Proto jsem se roza jeho přátel z Městského divadla
hodl letos přidat ještě jedno
v Brně. Klasické i autorské písně si však
vystoupení,“ vysvětluje Martin Křížka.
V loňském roce zpěvák a hudebník
letos budete moci vychutnat hned dvapředstavil
své autorské CD s názvem
krát. Vystoupení se totiž letos uskuteční
Martin Křížka
Vánoční (ne)duch. Album je k dostání
dvě v jeden den – v sobotu 16. prosince
na Informačním centru na Palackého náměstí.
v časech 15.30 a 19.30 h. v sále SC Bonaparte.
„Velmi si vážím toho, že Slavkované navštěNa stejném místě je možné již nyní zakoupit
vují vánoční koncert ve stále větším počtu a že
vstupenky na oba koncerty. Na stránkách
jej přijali jako tradici, která k Vánocům patří.
www.zamek-slavkov.cz si lístek můžete zavs
V loňském roce kapacita sálu již nebyla dostakoupit a vytisknout online.
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání
v ORP Slavkov připravuje sadu aktivit a seminářů
zaměřených na neziskové organizace. Cílem je
vzdělávat ty, kteří se ve svém volném čase věnují
ostatním, dětem i dospělým. V nabídce budou semináře s různým zaměřením nebo ukázkové hodiny volnočasových aktivit pro práci s dětmi.
Všechny akce jsou pro účastníky zdarma.
Můžete se přihlašovat na následující akce:
• středa 4. října – 17.00 – Jak napsat projekt
– Slavkov u Brna
• středa 18. října – 16.30 – Účetnictví, daně
a neziskové organizace – Slavkov u Brna
• středa 8. listopadu – 15.30 – Jak na elektrohrátky? – Heršpice
Podrobné informace najdou zájemci na
www.map-slavkov.cz.

Co nového v DDM?
V letošním školním jsme opět připravili širokou nabídku zájmového vzdělávání. Ke stálým a osvědčeným kroužkům přibyly kroužky
nové – Dřevěná dílnička, Zpívánky, Kašpárek,
Drum Bum, Mladý reportér, Mladý vědec. Většina kroužků začíná od října, můžete se proto
stále přihlásit. Více informací naleznete na
www.ddmslavkov.cz. Novinkou je také elektronické přihlašování. Tento nový systém nám
ulehčil vedení školní matriky a účetnictví. jab

Volejbalistky DDM s trenéry • Foto: archiv volejbalistek

Příprava volejbalistek na novou sezonu
Prázdniny utekly, jako voda a blíží se další
soutěžní období. Pro stávající oddíl žákyň při
DDM to bude v pořadí již třetí ročník.
Po minulém úspěšném soutěžním ročníku,
došlo ke značnému zúžení hráčského kolektivu. Důvodem je především odchod hráček,
které již přesáhly věkovou hranici. I přes tuto
skutečnost čeká mladé hráčky herně velmi náročné období.
Kromě účasti v soutěži krajského přeboru
žákyň, je družstvo přihlášené i do okresního
přeboru a bude se účastnit také několika pří-

pravných, mimosoutěžních turnajů. Aby dokázaly mladé hráčky fyzicky zvládnout náročnou, hrací sezonu, připravili pro ně trenéři
tréninkový kemp v Brumově-Bylnici. Zde se
po dobu čtyř dnů podrobily hráčky třífázovému tréninku. K dispozici byla hala se třemi
kurty, plavecký bazén s beach kurtem a in-line
dráha. V době mezi jednotlivými tréninkovými bloky pak mohli hráčky využít služeb
dvou profesionálních masérů. Největším přínosem však pro hráčky byla možnost společného trénování se stejně starými hráčkami

z Bílovce. Bílovec je několika násobným
mistrem ČR v kategorii žákyň a tudíž se bylo
co přiučit.
V dalším plánu oddílu je sehrání 2 přípravných turnajů a pak už následuje kvalifikační
turnaj, kde se družstva krajského přeboru rozdělí do výkonnostních skupin.
V průběhu soutěže se oddíl pokusí o uspořádání některého ze soutěžních turnajů v domácím prostředí. O konkrétním termínu vás
budeme v čas informovat.
trenéři Jan Zmrzlý a Tomáš Kašpárek

První rok provozu kanceláře DSO Ždánický les a Politaví
Od července 2016 funguje v Hruškách Centrum společných služeb mikroregionu Ždánický les a Politaví. V regionální kanceláři jsou
zaměstnáni dva pracovníci, kteří poskytují administrativní a dotační servis členským obcím.
Hlavní náplní je kromě odborného poradenství
v oblasti veřejné správy také podpora obcí při
zadávání veřejných zakázek, dotační poradenství, pomoc při přípravě a realizaci projektů
jednotlivých obcí a také realizace společných
projektů celého mikroregionu. Pracovníci kanceláře rovněž zajišťují organizaci společných
akcí mikroregionu, jako je například turnaj základních škol ve vybíjené nebo cykloturistická
akce „Za poznáním regionu“.
Od zahájení činnosti tak bylo uskutečněno
Společné projekty DSO Ždánický les a Politaví
Prevence vzniku biologicky rozložitelných odpadů
v DSO Ždánický les a Politaví

téměř 540 aktivit, z toho cca 340 v oblasti odborného či projektového poradenství, 60 v oblasti veřejných zakázek a 50 v oblasti přípravy
a realizace projektů. Na pracovníky kanceláře
se obrací nejen představitelé obcí, ale i občané
a zástupci spolků, zejména se žádostmi o konzultace v oblasti dotací, jako je například dotační program „Dešťovka“.
Jak se činnost společné kanceláře obcím mikroregionu vyplácí, je vidět na následujících
číslech v přiložené tabulce.
Pracovníci kanceláře v roce 2017 také pomáhali jednotlivým obcím s přípravou žádostí
o dotace, zejména z rozpočtu Jihomoravského
kraje a z národních zdrojů. Celkem bylo takto
podáno 26 projektů s celkovými náklady
Zdroj

Celkové náklady

Získaná dotace

OPŽP

9 814 650 Kč

8 342 198 Kč

Rozšíření varovného protipovodňového systému
v obcích DSO Ždánický les a Politaví

OPŽP

6 115 776 Kč

4 281 043 Kč

Propagace a společné akce DSO Ždánický les
a Politaví v roce 2016 (včetně cykloakce)

JmK

507 500 Kč

270 000 Kč

Po cestách regionu Ždánický les a Politaví na kole i pěšky

JmK

399 000 Kč

199 000 Kč

11 853 000 Kč, z nich bylo doposud podpořeno 19 a celkové získané dotace činí
4 537 000 Kč.
V současné době je připraven projekt na
zpracování koncepčních rozvojových dokumentů obcí mikroregionu, který zahrnuje
pořízení pasportů obecního majetku (komunikace, dopravní značení, zeleň a mobiliář)
včetně online aplikace, která umožní přístup
k obecním mapám a dalším informacím i široké
veřejnosti. Celkové předpokládané náklady
projektu jsou 5 543 000 Kč, předpokládaná dotace činí 95 %, tj. 5 265 000 Kč. Žádost o dotaci na realizaci tohoto velkého projektu byla
podána do Operačního programu Zaměstnanost. Pokud mikroregion tuto dotaci získá, bude
realizace zahájena v roce 2018.
Na pracovníky kanceláře Centra společných
služeb se můžete obracet v jejich kanceláři na
obecním úřadu v Hruškách č.p. 166, v úřední
hodiny v pondělí 8–11.30 h., 12.30–17 h., popřípadě v jiné době po telefonické domluvě.
Kontaktní údaje na pracovníky kanceláře: Jaromír Konečný, DiS., tel. 604 639 603,
Ing. Jana Tůmová, tel. 731 118 139, e-mail:
jat
mikroregion@politavi.cz.
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

www.zamek-slavkov.cz

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

My fair lady • Foto: 3x J. Sláma

Městské divadlo Brno opět zaplnilo zámecké nádvoří
Hned dva muzikály v podání herců a zpěváků Městského divadla v Brně si mohli o víkendu 8. a 9. září vychutnat diváci na nádvoří
Zámku Slavkov – Austerlitz. V pátek se na
pódiu odehrál příběh Lízy Ďulínkové ze Zelného rynku, tedy adaptace slavného muzikálu
My Fair Lady. V sobotu se zase zámek proměnil v Karlštejn, v němž se rozezněly tóny Svobodových proslulých melodií.
Ale popořádku. Páteční scéna patřila Radce
Coufalové coby květinářce ze Zelňáku a Martinu Havelkovi – arogantnímu profesorovi
Hradskému (v originále Higginsovi). Přestože
tato povedeně předělaná verze v brněnském
hantecu přinesla brněnskému divadlu slávu již
téměř před dvaceti lety, diváci z nasazení
herců nepocítili únavu ani stereotyp. Naopak.
Radka Coufalová i Havelka nejen bravurně
zvládali náročná pěvecká, herecká a taneční

čísla. Pohotově reagovali i na technické záludnosti, které při open air scéně, vždycky hrozí.
Nevykolejil je vypadávající mikrofon, hasičská
siréna ani mohutný zvuk slavkovského kostelního zvonu. Díky jejich improvizaci měl divák
nakonec pocit, že si tyto nepředvídatelné kulisy

režisér Stanislav Moša dopředu objednal.
O sobotním teplém večeru propůjčilo nádvoří
dokonalou atmosféru českému muzikálu Noc
na Karlštejně. Kulisy středověkého hradu s monumentálním barokním skvostem v kamenném
divadle nikdy neuvidíte. V hlavní roli Karla IV.
se představil Petr Štěpán, jeho milující manželku Elišku sehrála Ivana Vaňková. Milostnou
zápletku Aleny a Peška pak skvěle sehráli Viktória Matušovová a Aleš Slanina. Ve vedlejší roli
hofmistrině Ofky se představila také Pavla Vitázková. Slavnou píseň „Asi do věží“ pak
mistrně zazpíval Jiří Mach, alias Petr – král cyperský a jeruzalémský. Veselohra dala prostor
také pro zapojení diváků, mezi nimiž pak v závěru zbrojnoši s loučemi hledali „ženskou“.
Oba večery bylo hlediště s tisícovkou židlí
téměř vyprodané. Po oba večery diváci tleskali
vs
ve stoje. Právem.

Noc na Karlštejně • Foto: 2x J. Sláma

Slavkovská iniciativa smíření 2017
„V konání dobra neustávejme“ – takové je
ústřední motto Slavkovské iniciativy smíření
v letošním roce. Na slavkovském zámku tato
iniciativa vznikla v roce 1996 za výrazného
přispění tehdejšího ředitele Jana Špatného.
Jak bývá zažitým zvykem, setkání, která se
uskuteční ve dnech 6. a 7. října, začínají pátečním koncertem v Historickém sálu zámku
a pokračuje sobotním seminářem. Program je
završen ekumenickou bohoslužbou.
V pátečním večerním koncertu se posluchačům představí Český filharmonický sbor
Brno se sbormistrem Jiřím Najvarem. Sbor

vznikl v roce 1990 a patří k nejužší světové
špičce. Za úspěchy tělesa stojí jeho zakladatel,
sbormistr a ředitel Petr Fiala (1943). Sbor má
rozsáhlou diskografii a získal řadu ocenění.
Činnost Českého filharmonického sboru Brno
podporuje Jihomoravský kraj, statutární město
Brno a Ministerstvo kultury ČR. Generální
partner Českého filharmonického sboru Brno
je Tescan Orsay Holding, a. s.
Sobotní dopolední seminář bude zaměřen
k tématům o pomoci postiženým lidem na
celém světě, zejména však dětem.
Ekumenické bohoslužbě v Chrámu vzkří-

šení Páně bude předsedat Jan Waclawek,
emeritní biskup SCEAV.
Bohoslužba bude ukončena společnou modlitbou u stromu smíření.
Program SIS 2017
Pátek 6. 10. 19.00 h. koncert v Historickém sálu
slavkovského zámku
Sobota 7. 10. 10.00 h. seminář „V konání dobra
neustávejme“
14.00 h. ekumenická bohoslužba
v Chrámu Vzkříšení Páně

Všichni jste srdečně zváni. Vstup je volný
Jiří Blažek, ZS-A
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Dámský krejčí je Feydeauova první
velká hra. Napsána byla v roce 1886
Soubor Farního ochotnického divadla Simsala Bim ji poprve inscenoval v roce 2013
v režii Marka Kuchty. A proč Vám ji chceme
21. října 2017 a repríze 22. října předvést
znovu na scéně Společenského centra Bonaparte ve Slavkově? No, protože se nám líbila!
Soubor, který se vám tímto titulem představuje, je pokračováním divadelního souboru
Simsala Bim a navazuje na jeho poetiku. Původní scénář v úpravě Ludmily Noskové je základem i nové inscenace. Také režijní záměr
Marka Kuchty se snažím dodržet. I scéna je
podobná té minulé. Takže vlastně nevím, proč
máte být v hledišti.

Můžu Vás však ujistit, že neuvidíte stejné
představení. Především herecký kádr je z velké
části nový. Uvidíte jak úplné nováčky souboru
(Veronika Kozderová), tak ostřílené bardy naší
herecké bandy (všechny ostatní).
A nehrajeme tuto hru jenom ve Slavkově:
7. října jsme v Praci,
16. října se účastníme festivalu amatérských
divadelních scén v Bučovicích,
4. listopadu jsme pozváni do Krumvíře.
A tak Vám už jen přeji příjemnou zábavu
a těším se na vaši návštěvu.
Stanislav Olbricht

Přijďte za pejskem
do knihovny!
Přijďte za námi do knihovny a prožijte tak
skvělé odpoledne v přítomnosti speciálně vycvičeného psa a svého blízkého. Máte jedinečnou příležitost vyzkoušet první podobný
projekt u nás, který slaví úspěchy ve světě.
Program je zaměřen na spojení několika generací, pro děti a jejich prarodiče, za přítomnosti
pedagogické pracovnice a chovatelky s jejím
speciálně vycvičeným a certifikovaným psem.
Nabízíme Vám: přátelský a pozitivní přístup
s poznáváním nových věcí. To vše, formou zábavy! Samozřejmě poradíme i s tematickým
knižním výběrem. S sebou si krom dobré nálady brát nic nemusíte, vše potřebné Vám rádi
nachystáme!
Určeno pro milovníky psů, zábavy a vzdělávání se. Přijďte zažít hezké odpoledne
s námi! Těšíme se na Vás!

Výstava o pomníku prezidenta
Masaryka ve Slavkově
Letos uplynulo 90 let od vybudování pomníku prvnímu československému prezidentovi, T. G. Masarykovi, v prostoru mezi
zámkem a radnicí. Slavnostní odhalení pomníku v neděli 14. srpna 1927 patřilo k nejvýznamnějším kulturním akcím, které se
v meziválečném Slavkově udály. Socha zhotovená brněnským akademickým sochařem
Františkem Fabiánkem se stala významným
prvkem Palackého náměstí a místem řady slavností uspořádaných u příležitosti Masarykových životních jubileí i státních výročí.

Pomník však dlouho nepřečkal československou republiku a musel být v období po německé okupaci českých zemí odstraněn.
Období tzv. první československé republiky
tak v současnosti připomíná jen nedaleko stojící „lípa svobody“. Spletité osudy tohoto pomníku mapuje výstava před kavárnou v přízemí
zámku, kde si budou moci návštěvníci prohlédnout i originální model pomníku. Bližší informace bude moci čtenář nalézt rovněž
v připravované publikaci o Slavkovu v první
Martin Rája, ZS-A
polovině 20. století.

Sabina Maláčová a pes Rainbow

Akce se koná 19. října v 16 hod. v městské
knihovně ve Slavkově u Brna ve spolupráci
s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání
v území ORP Slavkov u Brna a Městskou knihovnou ve Slavkově u Brna. Akce je možné se
zúčastnit pouze po přihlášení! Podmínky a přihlášky naleznete na: www.map-slavkov.cz.

Hrůzostrašné prohlídky zámku

Zámecké dýňobraní

Prokažte odvahu a přijďte v sobotu 28. října
2017 na Zámek Slavkov – Austerlitz. V časech
18, 19 a 20 hod. Vás Morticie Addamsová provede svým sídlem s bohatou historií bolesti
a utrpení. Mimo to se také seznámíte s dalšími
zrůdnými obyvateli panství a možná budete
i pozváni na upíří svatbu (jako zákusek?)…
Odvážné děti mohou mezi strašidla zapadnout svými vlastními kostýmy, které jsou sr-

Zámecké dýňobraní se uskuteční 15. října.
13–15 h. dílnička, 15–16 h. vstup s dýněmi do
podzemí. Dýně je možno si zakoupit na místě
v omezeném množství nebo donést vlastní.
Věci na dlabání s sebou. Soutěží se o nejlepší
jedlý výrobek z dýně. Mezi 12. a 13. hodinou
je nutno donést výrobek k registraci. Od 13
hodin je možnost ochutnávky výrobků a hodnocení veřejnosti. Vyhlášení vítěze v 15 hodin.

dečně vítány (avšak nejsou podmínkou). Prohlídka formou představení s kostýmy a maskami proběhne v části trasy Historické sály
a podzemí. Délka je přibližně 50 minut a z důvodu omezené kapacity je nutná předchozí rezervace na tel. 544 227 548. Prohlídka je
vhodná i pro odvážnější děti v doprovodu rodičů. Těší se na Vás průvodci zámku.
Zámek Slavkov – Austerlitz
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Den seniorů
Dovolujeme si pozvat všechny seniory na
bohatý program ke Dni seniorů, který se uskuteční v neděli 1. října 2017:
10 – 11 h JOGA pro seniory s lektorkou Veronikou Šilerovou (SC Bonaparte, s sebou
podložku, vstup volný)
14 – 16 h BESEDA s legendární televizní
hlasatelkou Kamilou Moučkovou a spisovatelkou Petrou Braunovou, autorkou knihy Nejsem žádná lvice. Kniha zachycuje životní pouť
paní Kamily od narození dodnes. Besedu zahájí hudební vystoupení SC KORÁLKY (Divadelní sál zámku, vstup volný)
17 h Koncert Kateřiny Málkové v zámecké
kapli (vstup volný)
Pro seniory celý víkend zvýhodněná cena
vstupného do expozice Austerlitz – malé město
ZS-A
velkých dějin.
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Program kina Jas – říjen
neděle 1. října, 16.30 hodin

KRÁSKA A ZVÍŘE
Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky, bystré, krásné a nezávislé mladé dívky, kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře. Navzdory
strachu se spřátelí se zakletým zámeckým služebnictvem a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím zevnějškem ukrývá vlídná duše skutečného
prince. Režie: Bill Condon. Hrají: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad, Emma Thompson, Ewan McGregor. Žánr: Rodinný / Muzikál
130 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč
sobota 7. října, 19.30 hodin

VETŘELEC: COVENANT
Snímkem Vetřelec: Covenant se režisér Ridley Scott vrací do vesmíru, který sám stvořil ve Vetřelci, prvním filmu věnovaném nejstrašnějšímu mimozemskému monstru filmové historie. V nejnovější, a ještě děsivější kapitole se připravuje posádka vesmírné lodi Covenant kolonizovat vzdálenou planetu na druhé straně galaxie. Nový svět, který nečekaně objeví, se jim zdá být nezmapovaným idylickým rájem. Ve skutečnosti je to
ale temný a brutální svět, jehož hrůzy si nikdo z členů posádky nedokázal představit ani v těch nejhorších představách. Když se tito vesmírní
poutníci ocitnou tváří v tvář smrtícímu monstru, nezbývá jim nic jiného než se aspoň pokusit o zoufalý únik z tohoto zdánlivého ráje proměněného
ve skutečné peklo. Režie: Ridley Scott. Hrají: Hrají: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride. Žánr: Sci-Fi / Thriller
122 minut, přístupný od 15 let, vstupné 80 Kč
neděle 8. října, 16.30 hodin

CESTA DO PRAVĚKU
Celovečerní kombinovaný fantasticko - dobrodružný film, který ukazuje prehistorická stadia vzniku Země, flory a fauny. Nález pravěké zkameněliny
je pro čtyři zvídavé kluky výzvou k výpravě do dávné minulosti. Na malé pramičce postupně proplouvají dobou ledovou přes třetihory a druhohory
až na samý počátek života na planetě Zemi, přičemž zažijí nejrůznější, mnohdy i nebezpečná dobrodružství. Uvádíme v rámci Projektu 100. Režie:
Karel Zeman. Hrají: Petr Herrmann, Vladimír Bejval, Josef Lukáš, Zdeněk Husták, Bedřich Šetena. Žánr: Dobrodružný / Rodinný
93 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč
sobota 14. října, 19.30 hodin

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
V rytmu zbrusu nových Nejlepších hitů #2 pokračuje dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až na samé hranice kosmu. Strážci se
musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se stávají spojenci a na pomoc našim super-hrdinům přicházejí i další oblíbené postavy z rozpínajícího se filmového vesmíru studia Marvel. Režie: James Gunn. Hrají: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave
Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel. Žánr: Akční / Sci-Fi
136 minut, přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč
sobota 15. října, 16.30 hodin

MIMI ŠÉF
Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek sice působí jako roztomilé batole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen posedlý obchodními
úspěchy. Pracuje pro organizaci BabyCorp a jeho hlavním posláním je zjistit, proč teď děti prohrávají na trhu rodičovské lásky. Zatímco lásky
k dětem ubývá a podíl BabyCorp na trhu klesá, o to rychleji rostou výsledky konkurenční společnosti Štěně a.s. Ta místo dětí prosazuje do rodin
chlupaté, roztomilé mazlíčky a její zakladatel Francis E. Francis si může spokojeně mnout ruce a věřit, že děti z byznysu s láskou úplně vyšoupne.
Mimi šéf se musí se svými pomocníky z BabyCorp vydat na speciální misi za záchranou rodičovské lásky. A aby v boji proti konkurenci uspěl,
musí na svou stranu získat i svého staršího brášku. Režie: Tom McGrath. Žánr: Animovaný / Komedie
97 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč
středa 18. října, 19.30 hodin

iSHORTS: DĚTI ZAŽÍT, VYROBIT, VYCHOVÁVAT
Děti. Všichni jsme jimi byli, většina z nás si někdy hrála na jejich výrobu a někteří je mají nebo budou mít. Na všechna tahle stadia se dívají
tvůrci kraťasů z pásma iShorts; Děti: Zažít, vyrobit, vychovat. Většinou s legračním nadhledem, ale vždycky z trochu nečekaných úhlů. Přijďte se
mrknout. Ochranu i tikající hodiny pro jistotu s sebou! Žánr: Krátkometrážní / Artový
vstup volný

Koncert pro seniory
Zaposlouchejte se do krásných tónů varhan
a hoboje v malebném prostředí zámecké kaple,
kde v neděli 1. října od 15 h. proběhne koncert
Kateřiny Málkové a Jana Thuriho. Těšit se můžete na skladby od Johanna Sebastiana Bacha
ZS-A
či A. Vivaldiho. Vstupné zdarma.

S tvojí dcerou ne
Komedie, která mluví divákům z duše… Je
to příběh docela obyčejných manželských
párů, snažících se předejít možné manželské
krizi. Způsobí nejprve lehkou zápletku, postupně však doslova gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. A to za
přispění dospívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást, zamotá
se do světa intelektuálů a jen zírá, do jakých
situací se zapletl. Lístky na představení, které
se uskuteční 8. října v 19 hodin v SC Bonaparte, zakoupíte online na www.zamek-slavkov.cz nebo v předprodeji na IC Slavkov
ZS-A
u Brna od 330 Kč.

Zámecká jízda svatého Huberta
Dovolujeme si vás jménem Zámku Slavkov – Austerlitz a Jezdeckého klubu Acaballado pozvat na Zámeckou jízdu svatého
Huberta konanou dne 21. října 2017 v 15 h.
v zámeckém parku. Těšíme se na vás! ZS-A

sobota 21. října, 19.30 hodin

SVĚT PODLE DALIBORKA
Svět podle Daliborka je filmový portrét autentického českého neonacisty z Prostějova, kterého štáb Víta Klusáka sledoval po dobu dvou let
(2015–2016). Dalibor K. (37) pracuje jako lakýrník, točí amatérské horory, skládá naštvané písně, maluje a je radikální neonacista. Blíží se mu
čtyřicítka, ale doposud neprožil plnohodnotný vztah se ženou, bydlí totiž stále se svojí matkou Věrou (63). Nesnáší svoji práci, cikány, Židy,
uprchlíky, homosexuály, Merkelovou, pavouky a zubaře. Símek je tragikomický vhled do světa „obyčejných slušných Čechů“, kterým se stýská
po Adolfu Hitlerovi. Režie: Vít Klusák. Žánr: Dokumentární
105 minut, přístupný od 12 let, vstupné 70 Kč
neděle 22. října, 16.30 hodin

PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Zemi zaplavily nekonečné oceány, lidstvo se odstěhovalo o dům dál a veškerý život na dokonale modré planetě obstarávají roztodivní tvorové
z hlubin. V jednom podmořském údolí žije chobotnička Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo. Tři kamarádi znamená taky
třikrát více průšvihů, ten poslední je ale opravdu kolosální. Jejich údolí hrozí zkáza a naprosto nepravděpodobná sestava musí rychle povýšit na
hrdiny a najít záchranu. Cestou se k nim přidá muréna stejně hladová jako osamocená a dohromady objeví vodní svět, o kterém neměli ani
ponětí. Čekají je rybí zombies, zpěvačka na Titaniku, zaplavená Broadway nebo chladná Arktida. Když je všude voda, to největší dobrodružství
je mokré! Režie: Julio Soto Gurpide. Žánr: Animovaný / Komedie
92 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč
sobota 28. října, 19.30 hodin

POBŘEŽNÍ HLÍDKA
Mitch je chlap jako hora se silným morálním kompasem a stoprocentním zápalem pro práci vodního záchranáře. Je to prostě naprostý opak
Matta Brodyho, bývalého úspěšného olympionika, kterému sláva natolik stoupla do hlavy, že si po nekonečné sérii průšvihů musí pod Mitchovým
velením jako plavčík odkroutit pár desítek hodin veřejně prospěšných prací. Matt má však ego stejně silné jako bicepsy a ani takové varování
osudu nebere moc vážně. Režie: Seth Gordon. Hrají: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra. Žánr: Akční / Komedie
119 minut, přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč
neděle 29. října, 16.30 hodin

LETÍME
Richard je vrabec. A všichni to ví. Všichni kromě Richarda. Malý ptačí sirotek vyrůstá v čapí rodině, má čapího bráchu, čapí mámu, čapího tátu
a je samozřejmě přesvědčený, že sám se narodil jako čáp. Jenže přijde čas, kdy jeho adoptivní rodina vyráží na zimu do teplých krajů a Richarda
musí nechat doma. A tak začíná velkolepé ptačí odysea. Čáp nečáp, vrabec nevrabec, Richard nemá svoje křídla pro nic za nic a vyráží do dálné
Afriky na vlastní pěst. Režie: Toby Genkel, Reza Memari. Žánr: Animovaný / Dobrodružný
84 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč
úterý 31. října, 19.30 hodin

ISHORTS: MONSTER KABARET
Krev bude. Stejně jako řev, monstra, psychopati, ale taky trochu zvrácená sranda. Přece bychom vás nepřipravili o každoroční degustační menu
haloweenského děsu, iShorts; Monster kabaret se vrací! Žánr: Krátkometrážní / Artový
vstup volný
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Zajímavosti ve sbírkách Zámku Slavkov – Austerlitz

Foto korespondence ze sbírek ZS-A

Eva Jiřičná

Dagmar Havlová

Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír
Vašek se narodil 15. 9. 1867 v Opavě. Nejenom jeho básnická sbírka Slezské písně je
obecně známá. V roce 1873 se početná rodina
Vaškových přestěhovala do Brna. Zde Vladimír navštěvoval gymnázium a prakticky již
v tomto období začínal s literární tvorbou. Po
maturitě byl přijat na Karlovu univerzitu, kde
studoval klasickou filologii. Svá studia však
nedokončil a po třech letech univerzitu
opouští. V roce 1888 se vrátil zpět do Brna
a začal pracovat jako písař v zemském výboru,
později pak jako poštovní úředník. Už v tomto
období podnikal pěší výlety do okolí Brna. Po
složení úřednické zkoušky byl v roce 1891 přidělen na poštu v Místku. V roce 1893 se vrací
zpět do Brna, kde pracuje na nádražní poště.
Od roku 1899 začal své básně publikovat pod

Miroslav Zikmund

pseudonymem Petr Bezruč. Později ho jeho
přátelé v korespondenci oslovovali „Drahý
Ještěre Petře Bezruči …“, mnohdy i s patřičnou malůvkou.
Petr Bezruč zemřel 17. 2. 1958 v Olomouci.
Koresponcence Petra Bezruče ve sbírkách
ZS-A pochází z let 1934–1956. S Lídou (Ludmilou) Němečkovou (*1913 †2000) se Bezruč
seznámil na svých pěších toulkách po krajině
v okolí Brna. Korespondence zahrnuje tři dopisy a třicet pohlednic, převážně pozdravů z cest
či velikonočních blahopřání. Tato korespondence je charakteristická tím, že je buď celá veršovaná, nebo alespoň krátké veršíky obsahuje.
Rukopis a různé typy podpisů Vladimíra
Vaška – Petra Bezruče můžete spatřit na následujících ukázkách z této korespondence.
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Ivana Trump

Tomáš Baťa

Foto: 5x J. Šetlík

Sbírkový fond Zámku Slavkov-Austerlitz
zahrnuje spoustu zajímavostí, které bychom
mnohdy ani v této instituci nehledali. A právě
do této oblasti spadá korespondence Petra Bezruče s Ludmilou Němečkovou, roz. Honkovou,
z Křenovic.

Zámek Slavkov ozdobí portréty osobností od Jadrana Šetlíka
Ve zdech zámku Slavkov – Austerlitz visí
mnoho obrazů historických osobností. Od 21.
září do 29. října se k nim přidají i portréty současných velikánů pocházejících zejména z Moravy. V prostorách galerie zde totiž vystavuje
přední český portrétista Jadran Šetlík. Před jeho
fotoaparátem snad nechyběla snad žádná z významných českých i zahraničních osobností 21.
století. Portrétoval Tomáše Baťu, Dagmar Havlovou, Ivanu Trump, špičkové vědce i umělce.
Čtyři místnosti v přízemí zámku Slavkov zaplní 30 jedinečných fotografií s tvářemi, jež
jsou pro mnohé zdrojem inspirace. Hned první
místnost dá možnost nahlédnout i do osudu
šesti českých letců RAF, jejichž portréty jsou
ve většině poctou dnes již in memoriam. Jadran
Šetlík však není pouze umělcem, který umí
prolomit „ledy“ ve světě celebrit. O tom, že je
také fotografem zachycujícím i „obyčejné“ ži-

voty, svědčí deset retrospektivních obrazů
v druhé místnosti, které zachycují jeho pohled
na Benátky.
Třetí místnost již dá nahlédnout do osudů lidí
jako například Miroslava Zikmunda, Evy Jiřičné, Dagmar Havlové nebo Bohdana Pomahače. Nechybí ani rodák a občan Slavkova
u Brna významný kardiochirurg Miloš Táborský. Poslední místnost pak otevírá bránu i do
života samotného fotografa, který je známý fascinací svojí ženou.
Každý obraz, který autor vystavuje je originálem. Fotografie jsou totiž přenášeny na malířské
plátno speciální technologií, která si vyžaduje
i práci se štětečkem. Autor tak často neodolá
a v každém obrazu zanechá jedinečnou stopu…
Kdy: Od 21. 9. do 29. 10. 2017 dle otev. doby zámku
Kde: Zámek Slavkov – Austerlitz, galerie v přízemí
Vstupné: 40-30-20 Kč (dospělí – senioři – děti)

Jadran Šetlík
* 19. ledna 1952, Terst
Narodil se v italském Terstu jako syn českého novináře
a matky Slovinky. Později žil v Římě, kde jeho otec pracoval jako dopisovatel ČTK. V římských ulicích také poprvé
zmáčkl spoušť fotoaparátu a právě tam v patnácti letech
zcela náhodně potkal svoji první velkou hvězdu - Claudii
Cardinale. Po ní následovaly další – ze světa hereckého,
politického i společenského – Brigitte Bardot, Raquel
Welch, Anthony Quinn, Peter Sellers, Robert Kennedy
a řada dalších. V osmnácti letech začal Jadran Šetlík studovat na grafické škole v Praze. Ve své profesionální kariéře se věnoval všem fotografickým žánrům, jeho
nejvyhledávanějším a nejčastějším fotografickým objektem však byla vždy žena v mnoha podobách. Svědčí o tom
desítky kalendářů, nesčetné množství reprezentativních
souborů zajímavých osobností a fotomodelek. V posledních dvou dekádách se zaměřuje hlavně na portréty, před
objektivem mu pózovala celá řada českých i zahraničních
osobností. Vystavuje po celém světě.
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Město vypsalo veřejnou sbírku
na záchranu barokních soch v parku
Město Slavkov u Brna vypisuje veřejnou
sbírku na renovaci sochařské výzdoby a okrasných prvků v areálu zámku ve Slavkově
u Brna. Soubor 64 plastik ze začátku 17. století
je již dlouhodobě zapsán na seznamu ohrožených kulturních památek.
„Nechceme tento vzácný
soubor nechat podlehnout
zkáze. Proto jsme letos začali
podnikat kroky k tomu, abychom je mohli v příštích letech
začít renovovat. Přestože počítáme se zapojením státních
a dalších financí, bude nutná
i naše spoluúčast. Chceme
proto nabídnout i občanům
a návštěvníkům našeho města

možnost zapojit se do této unikátní obnovy,“
uvedl starosta Michal Boudný.
Soubor skulptur byl původně vytvořený jako
výzdoba zámecké oranžerie. Jejich autory jsou
Giovanni Giuliani a Ignác Lengelach. Většina
z nich znázorňuje vesměs mytologické bytosti
a alegorie.
Informace o sbírce
Datum ukončení: 8. 8. 2019
Vyhlašovatel: Město Slavkov u Brna
Účel sbírky: renovace sochařské výzdoby a okrasných
prvků v areálu zámku ve Slavkově u Brna.
Způsob vybírání sbírky
1. Bankovní účet 43-3593960237 / 0100
2. Pokladničky
3. Prodej vstupenek
4. DMS.
vs

Sochy v parku • Foto: 2x B. Maleček

Charita zve na koncert
Dne 6. října v 19 hod. se v bučovickém
zámku uskuteční barokní koncert. Vstupné
dobrovolné ve prospěch chodu Charitní poradny v Bučovicích, která poskytuje pomoc
osobám, které se ocitly v těžké životní situaci.
Čeká Vás příjemný kulturní zážitek a podpoříte
dobrou věc. Srdečně Vás zve Charitní poradna
Bučovice a Slavkov u Brna.

Základní škola Tyršova

www.zsslavkov.cz

Základní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Zahájení školního roku
Prázdniny, na které se děti, rodiče i učitelé
tak dlouho těšili, utekly jako voda a už je tu
opět začátek nového školního roku.
V pondělí 4. září ožila škola příchodem
žáků, kterých máme letos 365. Nejmenší žáčky
v obou prvních třídách přivítal nejen pan ředi-

tel, ale i pan starosta. Oba jim přáli, aby se jim
ve škole líbilo a učení je bavilo. Doufejme, že
to tak opravdu bude.
Hodně úspěchů v učení přejeme samozřejmě i všem ostatním žákům a hodně vytrvalosti a pevné nervy i rodičům.

Nový elektronický systém
školy – EduPage
Po dvouleté přípravě přechází naše škola na
nový informační systém, který by měl zlepšit
spolupráci školy s rodiči, zvýšit jejich informovanost a zefektivnit práci pedagogického sboru
a vedení školy ve zpracování dokumentace.
V letošním školním roce budou v provozu
tyto části:

Školní matrika
Systém umožňuje vést elektronickou evidenci žáků i zaměstnanců a školní matriku. Je
možné také generování XML souboru pro
MŠMT ze školních matrik.

Tisk vysvědčení
K dispozici jsou také tisky pololetních
a koncových vysvědčení s QR kódem.

Webová stránka
Máme novou webovou stránku, která by
měla být přehlednější než ta dosavadní.

Elektronická třídní kniha

1.A třída ZŠ Tyršova • Foto: archiv školy

ETK zajistí, aby všechny údaje, které stačí
zadat jen jednou, měli ihned k dispozici rodiče
i učitelé. Známky učitelé mohou zadávat kdykoliv a kdekoliv. Rodiče jsou o nich ihned informováni.

Docházka Evidence docházky žáků i učitelů
Systém automaticky spočítá všechny údaje
a informuje rodiče o absenci nebo pozdních
příchodech žáků na hodinu.

Rozvrh
Rozvrh je jednoduše publikován na webových stránkách a systém automaticky použije
vytvořený rozvrh v elektronické třídní knize,
kalendáři, docházce, atd.

Suplování
Suplování lze administrovat přes web a také
je na webu publikováno.
Do systému se lze přihlásit přímo na stránkách školy na adrese www.zsslavkov.cz.
1.B třída ZŠ Tyršova • Foto: archiv školy

Věříme, že se nový systém osvědčí a poté,
co si na něj všichni zvykneme, že bude prospěšný jak pro rodiče a žáky, tak pro učitele.
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Základní škola Komenského
Základní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 621, reditel@zskomslavkov.cz
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www.zskomslavkov.cz

Přistup dítě, uč se moudrým býti v roce 2017
A je to tady: školní rok opět začíná. Pro
55 dětí, teď již žáků naší základní školy, je to
první školní rok.

Sběr papíru
Sběr starého papíru se uskuteční ve středu
4. října od 7 do 15 hodin. Papír budeme vybírat
u tělocvičny, průčelí staré budovy. Nejlepší
sběrači obdrží sladké odměny.

Slavnostní zahájení otevřel ředitel školy
Mgr. Vladimír Soukop dne 4. září v 8 hodin
v gymnastickém sále. A že bylo opravdu slavnostní, dosvědčila i přítomnost zástupců obce
paní Ing. Marie Jedličkové a Romany
Krchňavé, které přišly prvňáčkům popřát
úspěšné zvládnutí povinné školní docházky.
Přivítat nové spolužáky přišla i děvčata
z týmu Glitter Stars, při jejichž vystoupení se
až tajil dech. Veselá básnička „Tužka ušatá“
v podání Aničky Dufkové vykouzlila úsměv na
tváři dětem i rodičům.

A pak už hurá do tříd. Šťastnou cestu všem
prvňáčkům popřál maskot z Ovocentra medvídek Kubík, od kterého každý žáček dostal
malý dárek. Ve třídách bylo vše připravené.
Lavice, učebnice, spousta malých dárků
a hlavně paní třídní učitelky. Začalo první vzájemné seznamování i první sdělení důležitých
informací potřebných k „rozjezdu“.
Všem prvňáčků přejeme úspěšné vykročení
do nastartovaného vzdělávacího procesu
a spoustu radosti z každého dosaženého úspěHana Stárková
chu.

Finále OVOV • Foto: 2x archiv školy
Slavnostní zahájení pro první ročníky • Foto: B. Maleček

Republikové finále OVOV
Ve dnech 8. a 9. 9. se konalo, opět v Brně, republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů – OVOV. Vzhledem k dlouholeté
tradici plnění víceboje na ZŠ Komenského jsme
i tento rok usilovali o probojování se do republikového finále. Tentokrát se to povedlo mladinké
sportovkyni Kristýně Slaninové, která nekompromisně vyhrála krajské finále. Kristýnka poprvé zažila atmosféru „republiky“: slavnostní
zahájení, nástup hradního orchestru, diskuse
a autogramiádu se slavnými osobnostmi olympijského hnutí a samozřejmě boje s nejlepšími
z celého státu. Kristýnka v průběhu obou závodních dnů stoupala startovním polem a zlepšovala
se. První jasný signál o tom, že se chce ucházet
o „Top ten“ svým soupeřkám vyslala při skoku
dalekém, kdy skočila 404 cm. Druhý závodní
den již všechny pořádně bolel, ale na výkonech
Kristýnky to nebylo znát, na výbornou zvládla
i svoji nejslabší disciplínu (hod krikeťákem). Po
závěrečném běhu na 1000 m obsadila fantastické 7. místo – sedmá nejlepší vícebojařka ve
svém ročníku v celé České republice. Moc grazšk
tulujeme a blahopřejeme.

1.A třída ZŠ Komenského • Foto: archiv školy

1.B třída ZŠ Komenského • Foto: archiv školy

VÝSTAVBA BYT
A RODINNÝCH DOM
VE SLAVKOV U BRNA

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

DĚLNICE V TEXTILNÍ VÝROBĚ
Co Vás na pracovní pozici
očekává:
• ruční balení zdravotnických
komponentů do operačních setů
• obsluha balicích strojů
Co Vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• čisté pracovní prostředí
• dvousměnný provoz
• nástup možný ihned nebo
dohodou
• 3 dny dovolené navíc
• dotované stravování
• firemní akce a benefity
• kooperativní prémie
• příplatky ke mzdě nad zákonnou
výši
• věrnostní odměny

vyberte si svj

VYSNNÝ DM

Co by Vám nemělo chybět:
• manuální zručnost
• pečlivost
• odpovědnost

Místo výkonu práce:
Slavkov u Brna
Kontaktní osoba:
Löfflerová Marta
tel.: 544 425 632
mobil: 739 529 558
email:
Marta.Loefflerova@cz.LRmed.com
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Bučovická 256
684 01 Slavkov u Brna
www.lohmann-rauscher.cz

DIVOKÉ KOČKY
Slavkov u Brna, sál SC Bonaparte
čtvrtek 16. listopadu od 19 hod.
předprodej vstupenek v Infocentru a p. Jelínková 607 603 500

vyberte si svj

VYSNNÝ BYT

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

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

SPOLEHLIVÉ A VÝKONNÉ STROJE
PRO VAŠI PRÁCI

AKCE

Řetězová
ová pila HUSQVARNA 135

Řetězováá pila HUSQVARNA 450

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

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

Akční cena:

6 650 Kč

Akční cena:

Běžná cena: 7 150 Kč

11 390 Kč
Běžná cena: 12 590 Kč

Řetězová pila HUSQVARNA 550 XP®
Řetězo

Křovinořez HUSQVARNA 525RX
Křov

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

Lehký a výkonný křovinořez s pohodlným ovládáním. Motor X-Torq®; Smart Start.
Dodáván s nosným popruhem Balance 35, strunovou hlavou a travním nožem.
■ Objem válce 25,4 cm³, výkon 1 kW, hmotnost bez příslušenství 4,9 kg.

Akční cena:

16 190 Kč

Akční cena:

Běžná cena: 17 990 Kč

10 190 Kč
Běžná cena: 10 990 Kč

Rider HUSQVARNA
316Ts AWD

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

Akční cena:

9 350 Kč

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

Běžná cena: 10 150 Kč

Akční cena:

168 990 Kč
Běžná cena: 179 990 Kč

Navštivte naši prodejnu:

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

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

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

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

Milan Májek a syn
• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB
• profily ocelové uzavřené,
čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,
slza, pozinkované
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• betonářská ocel – roxory,
kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,
J IŽ
řezáním pilou

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

Prodejní doba:

MI
1 5 L E T S VÁ

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

sobota

8–11 h.

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Co by Vám nemělo chybět:
• min. SŠ – ekonomického směru
• znalost slovenského účetnictví
a slovenských účetních standardů
• znalost účetního programu SAP
výhodou
• znalost MS Office
• mírně pokročilá znalost NJ nebo AJ
výhodou
• samostatnost, spolehlivost a schopnost rozlišovat priority
• schopnost týmové spolupráce
• komunikativnost, pečlivost
Místo výkonu práce
Slavkov u Brna
Kontaktní osoba:
Löfflerová Marta
tel.: 544 425 632, mobil: 739 529 558
email: Marta.Loefflerova@cz.LRmed.com
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna
www.lohmann-rauscher.cz

BEZPLATNÉ
PORADENSTVÍ
V OBLASTI
NEMOVITOSTÍ
najdete nás
od 1. 5. 2017 na adrese

Husova 61, Slavkov u Brna

Poradenská kancelář
DE TOXIK ACE ORGANISMU

(kanceláře RE/MAX Delta)

každou středu 15 - 17 hodin

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
• posílení imunitního systému

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

100 dalších spokojených
MNKGPVĵMCŀFØFGP
Tomáš Frýdek
OCLKVGNMCPEGN¶ĥG
tomas.frydek@re-max.cz

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

Delta

T: 607 449 860
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 31. srpna 2017 uplynul jeden rok od úmrtí paní

ALŽBĚTY PLACHÉ
Za tichou vzpomínku děkují vnuk Lubomír Šinkyřík
a pravnuci Dita a Lubomír.

ORIGINÁLNÍ DÁRKY

NOVĚ OTEVŘENO!

Hradební 1441

(bývalá prodejna
zdravé výživy)

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

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková

Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil…
Dne 4. září 2017 by se dožil 81 let pan

VLADIMÍR TESAŘ
ze Slavkova u Brna
S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.
Vzpomínka
Dne 7. září 2017 tomu byly dva roky, co nás navždy opustil syn,
manžel, tatínek a bratr, pan

JIŘÍ ŠMÍD
S láskou vzpomíná manželka, maminka a celá rodina.

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
Přijmeme

PANÍ NA VÝPOMOC
(1–2x týdně odpoledne)

TEXTIL ZDEŇKA

Tel. 737 867 922

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 7. září 2017 jsme vzpomněli 1. výročí úmrtí pana

ZDEŇKA KANTKA
S láskou a úctou vzpomíná sestra Alena s rodinou.
Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi…
Dne 11. září 2017 uplynulo již 20 let, co nás opustila moje drahá manželka,
naše mila maminka a nejmilejší babička, vážená paní

BOŽENA DUNAJOVÁ
rozená Matyášová
Těm, kteří ji znali a měli rádi, za vzpomínku děkuje manžel Jan, dcery Jana,
Naděžda a Ivana, vnoučata Andrea, Jaroslav, Zdeněk, Eva, Jan, Bronislav,
Petr, Broňa a Ivana, pravnoučata Radim a Simonka; Adam a Adriana; Aneta
a Štěpánek; Julie a Lilien; Petr, Bronislav, Janička a Jakub; Sofie a Sebastian.

Uzávěrka pro inzerci

Vzpomínka

pátek 20. října do 16 h.

Dne 4. října 2017 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustil pan

Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Ztratila
se kočka
Hledám černou
kočku. Bydlíme na
ulici Husova, telefon 776 684 457.
Nálezce odměním.

MVDr. L U B O M Í R K U T R A
a 17. září 2017 jsme vzpomněli jeho nedožité 78. narozeniny.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka, synové Libor a Jiří s rodinou.
Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi…
Dne 26. září 2017 by se dožila 100 let naše milovaná maminka
a babička, paní

MARIE POLÁČKOVÁ
S láskou a vděčností vzpomíná syn, snacha a vnoučata.

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

Vzpomínka
Dne 27. září 2017 by oslavil 70. narozeniny pan

S TA N I S L AV P I KO L A

Vhodné k provozování prodejny, skladu, služby, kanceláře…

Letos uplynulo 18 let od jeho předčasného úmrtí.

Tel. 737 867 922

Stále vzpomínají rodiny Pikolova a Kosíkova.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Odešel’s, ale v srdci nám zůstáváš dál…
Dne 29. září 2017 jsme vzpomněli 1. výročí, kdy nás opustil
manžel a tatínek, pan

JOSEF PAVLÍK
bývalý vedoucí Elektroodbytu
S láskou vzpomínají manželka, dcera a syn, vnouček Šimonek
a sestra s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Dne 30. září 2017 uplyne 5 let,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan

JAROSLAV PLACHÝ
S láskou stále vzpomínají manželka Věra, dcera Jana, syn Jaroslav
a vnoučata Martin s Monikou.
Vzpomínka
Navěky žije ten, koho nosíme s láskou ve svém srdci.
Dne 1. října 2017 vzpomeneme 9. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF PLEVA
S láskou stále vzpomínají manželka Zdena, syn Jiří a dcera Zdena s rodinami.
Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 25. září 2017 jsme vzpomněli 15. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana

JAROSLAVA ŽILKY

Dne 30. října 2017 vzpomeneme 19. výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky, paní

VLASTY ŽILKOVÉ
S úctou a láskou vzpomínají dcery Lenka a Jaroslava s rodinami.

Vzpomínka
Dny, týdny, měsíce a léta plynou, ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.
Dne 3. října 2017 uplyne 6 roků, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan
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Opustili nás
Jan Ondráček (1953)

31. 8.

INZERCE
KOUPÍM byt 1+1 nebo 2+1 ve Slavkově. Hotovost. Tel. 731 450 094.
PRONAJMU garáž na Zlaté hoře dlouhodobě.
Tel. 606 683 887.
MONTÁŽ sádrokartonů – 732 236 410.
PRODÁM kostým do Baby Dance (žluto-černý),
vel. 128, cena 500 Kč. Tel: 608 132 533.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
HLEDÁM paní k občasnému úklidu domácnosti. Tel. 723 478 071.
HLEDÁME pána nebo i studenta na občasnou výpomoc kolem domu a zahrady (sekání trávy aj.) v obci Křenovice. 120 Kč/hod.,
tel. 777 294 658.
PRONAJMU suterénní prostor ve Slavkově
cca 18 m2 + WC, samostatný vchod, vhodné
pro masáže, pedikúra, manikúra, kosmetika.
Tel. 777 080 273.
HLEDÁM byt 2-3+1 ve Slavkově , Bučovicích
nebo Rousínově. Tel.: 736 123 995.
NUTNĚ hledám ke koupi dům – Slavkov
nebo v okolí max. do 20 km. Tel. 732 434 910.
PRONAJMU garáž na Zlaté Hoře ve Slavkově
u Brna, tel.: 775 288 746.
SHÁNÍM chatu/chalupu do 50 km od Brna.
Tel.: 702 087 313.
HLEDÁME byt 3+1 a větší ve Slavkově.
S nebo i bez rekonstrukce. T.: 602 185 147.
KOUPÍME RD ve Slavkově nebo v okolí. Tel.:
702 169 750.

Výstava drobného zvířectva
Zveme vás na VI. slavkovskou výstavu
drobného zvířectva, která se koná 10. a 11. listopadu v chovatelské hale, Polní 1423 ve Slavkově u Brna. Otevřeno v pátek 8–18 h.,
v sobotu 8–13 hodin.

S bolestí a láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Archiv starších vydání
Slavkovského zpravodaje
i aktuální číslo najdete na

Vzpomínka

www.veslavkove.cz

F R A N T I Š E K K U DA

Dne 8. října 2017 by oslavil 80 let pan

KAREL SUŠIL
Dne 3. října uplyne 6 let, kdy nás opustil.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 10. října 2017 tomu bude 10 let, co nás tiše opustil pan

JAROSLAV LOTREK
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Syn, vnuk a snacha.

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.
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Pravidelná cvičení
Zdravotní cvičení Pilates
Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Slavkov
u Brna pořádá od pondělí 18. září a pak každé
pondělí od 16.30 hodin v tělocvičně ZŠ Tyršova zdravotní cvičení PILATES. Cvičení povede Mgr. Libuše Vlachová a zvládnou ho
všichni. Poplatek za 10 hodin je pro naše členy
100 Kč, pro ostatní 200 Kč, které si mohou pojištěnci VZP vybrat z fondu prevence.

Kondiční cvičení
TJ Sokol Slavkov, oddíl kondičního cvičenípořádá každé úterý a pátek od 19.30 hodinpravidelná kondiční cvičení v tělocvičně na ZŠ
Tyršova. Začínáme 22. září. Cvičíme na značkách, posilujeme na stanovištích. Využíváme
klasické činky i nové posilovací pomůcky. Zařazujeme protahovací a relaxační cviky. Zveme
všechny, kteří chtějí být fit a v kondici! Cvičitelka Marie Kostíková

Power step
Zveme vás na pravidelné hodiny cvičení –
power step. Cvičíme každé pondělí od 19
hodin v tělocvičně ZŠ Tyršova. Začínáme 18.
září. Cena lekce je 50 Kč.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 22. října 2017 je tomu 25 let, co nás opustil náš milovaný tatínek,
dědeček, bratr, švagr, strýc a kamarád, pan

JAROSLAV ZVONEK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomíná celá rodina.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 23. října 2017 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil pan

ALOIS MUSIL
Za tichou vzpomínku děkují manželka a dcera.

Blahopřání

Dne 4. září 2017 oslavil 80. narozeniny pan

RADOSLAV BARTÁK
Hodně zdraví, spokojenosti, dobrou náladu, úsměv
na tváři a stále spoustu humoru a písniček na rtech
přejí manželka Marie a dcery Jitka a Vlaďka s rodinami.
Blahopřání

V září 2017 oslavil své 80. narozeniny
náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JOSEF STEHLÍK
Všechno nejlepší do dalších let
přeje manželka a děti s rodinami.

Nový slavkovský
kalendář je v prodeji
Týdenní stolní kalendář se zajímavými fotkami mizejícího Slavkova je již v prodeji. Je
to v pořadí již třetí kalendář s oblíbenou tematikou historického Slavkova, který připravilo
vydavatelství BM typo, s.r.o.
Ve dvou předchozích kalendářích jsme představili naše město na těch nejstarších fotografiích, kdy jen velmi málo míst zůstalo stejných
až dodnes. Tentokrát jsme zvolili období budování socialismu – léta padesátá a šedesátá.
Toto období bude mnoha občanům bližší, protože uvidí a připomenou si místa, kde žili. Snažili jsme se, abychom přinesli pohledy do
všech koutů Slavkova. A také o to, aby na fotkách byli lidé, kteří v té době žili. A budeme
rádi, pokud se někteří i poznají.
I v letošním vydání jsou přímo v příslušných
dnech uvedeny stěžejní akce, které se budou
v příštím roce ve Slavkově konat.
Děkujeme všem občanům, kteří nám poskytli svoje fotky. Snažíme se postupně zajímavé fotky zveřejňovat, ať již v kalendářích,
nebo v připravovaných knihách.
Kalendář lze koupit v obou trafikách na náměstí nebo přímo v redakci zpravodaje. mab

Denně najdete nejčerstvější
zprávy ze Slavkova na

www.veslavkove.cz

Blahopřání
Dne 10. října 2017 oslaví své 60. narozeniny pan

MILOSLAV PODZIMEK
Vše nejlepší do dalších let, hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti přejí manželka, dcery Petra a Iveta
s rodinami a vnučky Anetka, Eliška a Barunka.

Pěvecký sbor Mladost • Foto: archiv školy

Koncert pěveckého sboru Mladost
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 8. října v 15

hod. 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.
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Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle
8.30, 18.00, úterý 18.00 bohoslužba pro děti, pátek
18.00 pro mládež, sobota v 7.30. Svátost smíření
ve středu 19.00–20.00.
30. 9. Putování sochy Panny Marie z Fatimy v 17.00
v Žarošicích.
1. 10. Putování sochy Panny Marie z Fatimy v 10.30
ve Křtinách.
5. 10. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
6. 10. Návštěvy nemocných.
7. 10. SIS ve Slavkově, 14.00 ekumenická bohoslužba.
13. 10. Mariánská fatimská pouť v 17.30 v Žarošicích.
15. 10. Biřmování ve Slavkově u Brna, 8.30 farní kostel, biskup Pavel Konzbul.
21. 10. Duchovní obnova pro ženy.
22. 10. Misijní neděle, sbírka na misie.
29. 10. Výročí posvěcení kostela.
29. 10. Pobožnost za zemřelé ve 14.00 na hřbitově.
29. 10. Divadelní kavárna v 16.00 na faře.

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

Pozvánka na chvály
Je ti Bůh vzdálený a ty se mu chceš přiblížit? Chceš zažít opravdové spojení s Bohem?
Cítíš se nemilován Bohem? Máš pocity prázdnoty? Chceš mu vyznat všechny své strasti?
Přijď na chvály plné modliteb a písní, a to
v neděli 15. října v 19 hodin do sboru CČSH
dav
Slavkov u Brna, Jiráskova 959.

Farní tábor • Foto: archiv farnosti

Farní tábor Rakovecké údolí
Letošní farní tábor v Rakoveckém údolí se
nesl v duchu dávných dob, kdy země Araluen
byla rozdělena na léna, která spravoval král
Duncan, za dob kdy zlý Morgarath ohrožoval
se svými nohsledy wargaly hranice království,
a bezpečí lidu i krále střežili tajemní a odvážní
hraničáři ve svých maskovacích pláštích – nositelé dubového listu. Téměř 70 dětí se vydalo
za dobrodružstvím, a každý bojoval za své
léno. O chod tábora se staralo 20 vedoucích
a asistentů, také šikovné kuchařky, technici
a duchovní podpora a opora otec P. Mareček.
Děti se staly hraničářovými učni a mohly se
přiučit umění písaře, lovce, zbrojíře, diplomata, kuchaře a mnoha dalších. Nakonec někteří splnili i nejtěžší, hraničářskou zkoušku
a byli přijati mezi hraničáře, jako byli vedoucí.

Také počasí nám přálo, vydali jsme se i na
výlet do Křtin do poutního chrámu a také na
koupaliště. I přes zdravotní obtíže způsobené
horkem jsme si všichni tábor moc užili, vypořádali jsme se i s lovem kance, nájezdem Skandijců nebo královskou oslavou dožínek.
Nakonec se děti vydaly na poslední cestu, aby
jednou provždy zničily zlého pána Deštných
hor Morgaratha. Všichni se statečně a se ctí
zhostili svých úloh a přes únavu a vyčerpání
se nakonec všem devíti skupinkám podařilo
najít Morgarathovu tvrz, zničit všech jeho
devět životů a oplatit příšerám wargalům strpěná příkoří. Poté jsme si rozebrali Morgarathovu kořist a šťastné se vrátili domů. Snad se
i příští prázdniny všichni v Rakoveckém údolí
Anežka Šujanová
shledáme.

Jana Bednaříková

Přednáška Jarmily Bednaříkové
o stěhování národů
Po prázdninové přestávce jsme si na začátek
semestru pro vás připravili další zajímavou přednášku. Tentokrát naše pozvání přijala doc. PhDr.
Jarmila Bednaříková, CSc., která pohovoří o tématu migrace v evropských dějinách i současnosti. Paní docentka se dotkne všech důležitých
milníků naší evropské historie, které byli způsobeny velkými přesuny obyvatelstva. Nejednalo se
vždy jen o poklidné události, ale velmi často byly
doprovázeny velkými společenskými, náboženskými a kulturními změnami.
Jste tedy všichni srdečně zváni na přednášku
do slavkovského kina Jas, která proběhne ve
čtvrtek 19.10.2017 v 18h. Na přednášku s názvem „Stěhování národů – střety kultur v minulosti i současnosti“ bude jako vždy vstupné
dobrovolné.
PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. je historička, která působí na Ústavu klasických studii
Masarykovy univerzity v Brně. Jejím specializací je nejen stěhování národů, ale také období
pozdní antiky, christianizace barbarů, arabský
a antický svět, Hunové nebo etické hodnoty antiky. Na tato a další téma publikovala více než
stovku odborných prací a knih.
Kolektiv MSKA ve Slavkově

Nácvik na Dny církevních škol • Foto: archiv školy

V Karolínce začal sluníčkový rok
Po kytičkovém a duhovém školním roce přišel
na řadu opět sluníčkový. Už v přípravném týdnu
jej všechny paní učitelky zahájily seminářem:
„Aby i nejmenším bylo dobře“, pořádaným Společností pedagogiky Franze Ketta. Seminář byl
novou inspirací v práci s dvouletými dětmi. Ne,
že bychom souhlasili s tím, aby dvouleté děti nastupovaly do mateřské školy, ale chápeme, že
někdy rodičům nezbývá nic jiného. Bohužel.
A tak chceme být týmem připraveným.
Prvního září jsme se sešli se staršími dětmi,
které už Karolínku dobře znají. Teprve v pondělí přišly poprvé nové děti, holky a kluci, na
které jsme se už moc těšili a slavnostně jsme je
přivítali. Adaptace většiny dětí probíhala velmi
dobře, jen u některých bylo odloučení od maminky náročnější. S dětmi jsme se učili všechna

jména kamarádů, a také pravidla, aby nám spolu
bylo dobře.
Hned v prvním týdnu jsme vkročili do sluníčkového roku i v naší zahradě. Pan kuchař,
nejvyšší v našem týmu, pověsil na pohádkový
hrad velké dřevěné slunce místo květiny a my
jsme mohli nový školní rok přivítat písničkou:
„Já tobě nesu slunce svit“.
Na konci září měla naše mateřská škola příležitost prezentovat se na Dni církevních škol v Brně.
Proto se několik dětí pilně připravovalo, tančilo,
zpívalo a cvičilo, aby písničkami „Raz, dva, tři, vyskoč a cvič“ a „Já mám Ježíše v duši“ udělalo radost nejen sobě, ale všem, kteří přišli fandit
a povzbudit, anebo třeba jen náhodným návštěvZa KMŠ Karolínka
níkům Moravského náměstí.
p. uč. Marie Zbořilová a s. Josefa
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Dětské kempy • Foto: 2x archiv beachvolejbalu

Letní beachvolejbalové kempy táhly!
SK Beachvolleyball Slavkov, spolek uspořádal v letním sezoně beachvolejbalové kempy
pro děti i dospělé. Pro velký zájem dětí, musel
být počet kempů rozšířen. I tak se bohužel nedostalo na všechny zájemce. Dětské kempy
byly rozděleny na dvě kategorie podle věku.
V mladší kategorii 8 až 11 let proběhly tři
kempy a děti ve věku 12 až 15 let měly kempy
dva. Tréninky byly přizpůsobeny věkovým ka-

tegoriím a dovednostem účastníků. V osobním
volnu děti měly k dispozici různé hry a díky
příznivému počasí se oddávaly vodním radovánkám. Poslední den proběhl turnaj družstev,
doplněný opékáním špekáčků.
Kempy pro dospělé byly určeny pro výkonnostní i začínající hráče, kteří se chtějí v této
krásné hře zdokonalit a zároveň zlepšit svoji
kondici. V letošním roce se tyto kempy setkaly

v nebývalým úspěchem a byly beznadějně obsazené. První i druhý termín provázelo příznivé
počasí a účastníci nejen z celé republiky, ale i
ze Slovenska, si kempy užili a pochvalovali si
je. Spousta z nich se již několik let vrací a to
je ta nejlepší vizitka jak pro klub, tak i pro
město Slavkov.
Za SK Beachvolleyball Slavkov
trenéři Olga Zehnálková a David Zehnálek

Austerlitzman… aneb Triatlon pro každého
V sobotu 26. srpna 2017 se na koupališti,
v oboře a prostorách golfového hřiště uskutečnil již 12. ročník triatlonu pro každého, který
jsme nazvali dle našeho města Austerlitzman.
Závody v triatlonu spočívají ve třech disciplínách - tedy plavání, jízdě na kole a běhu.
Naším záměrem je umožnit absolvování tohoto
krásného sportu dětem a široké veřejnosti.
Vzdálenosti vycházíz „klasické“ či chcete-li
“kultovní“ vzdálenosti Železného muže – Ironmana (IM), což je 3,8 km plavání, 180 km kolo
a 42,3 běh. Pro děti tedy trať 1% IM tj.38m pla-

vání, 1,8 km kolo a 400m běh, pro dospělé 10
% IM tedy 380m plavání, 18 km kolo a 4 km
běhu. Jsme velmi potěšení, že letošní ročník
byl rekordní svou účastí, dětí se zúčastnilo 85,
o 5 více než loni, a dospělých 117 tj. o 7 více
než loni. Zároveň jsme účastí 202 závodníků
vytvořili rekord závodu.
V dětských kategoriích zvítězili Ema Zatloukalová a Viktor Vintera v nejmenších triatlonových nadějích, v kat. II Natálie Růžová a Jiří
Zavřel, kat. III Adéla Zavřelová a Tomáš Vlček,
kat. IV Apolena Žáková a Nikola Svobodník, kat

V. Zuzana Zádrapová a Daniel Růža. V kategoriích dospělých obhájili prvenství JosefGonda
(VI) a Radovan Kyjovský (VII), kategorie veteránů ovládli Petr Andrýsek (VIII), Petr Skřivánek (IX) a Lubomír Navrátil (X), v ženách
zvítězila Pavlína Poláčková (VII), Hana Vinterová (VIII) a Hana Rosenbrayerová (IX).
Ale nejdůležitější považujeme báječně prožitý krásný slunečný den v pěkném prostředí
naplněný sportem a překonáváním sama sebe.
Všichni jste vítězové a letošní AusterlitzBV
mani…

Austerlitzman • Foto: 7x R. Lánský
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Výsledky 44. Slavkovské pípy

V sobotu 2. září proběhl 44. ročník Slavkovské
pípy. Startovalo se z hostince na Špitálce po trati
Slavkov, Špitálka (1. pivo) – Křenovice (2. pivo)
– Hrušky (žádné pivo) – Vážany (3. pivo) –Slavkov Na zastávce (4. pivo) – Cíl Špitálka.
I přes poněkud chladnější počasí byla hojná
účast na startu – 147 závodníků, snad příště
padne magická hranice 150 běžců.

Závod byl odstartován těsně před 16. hodinou a závodníci po vypití startovního piva vydali na trať směr Křenovice. Kolem 16.40 h.
obecenstvo začalo vyhlížet první běžce – a nemuseli čekat dlouho, protože v 16.41 doběhl
do cíle Lukáš Koudelka a zvítězil v čase 42
minut 56 sekund. Dvě minuty poté doběhl Radovan Kyjovský v čase 44 minut 52 sekund
a jako třetí doběhl Jan Martínek v čase 45
minut 53 sekund. Jako první žena doběhla
Lenka Lošťáková v čase 52 minut a 5 sekund.
Poté se závodnící a návštěvnící přesunuli na
zahrádku, kde k poslechu a tanci hrála SMP+.
V 19.35 hod. proběhlo slavnostní vyhlášení
výsledků a udělení cen a poté opět pokračoval
hudební program pro zaplněnou zahrádku.
Děkujeme všem kteří podpořili závod jak
cenami, tak osobní pomocí. No a za rok na
shledanou na 45. ročníku Slavkovské pípy.

Foto na straně: R. Lánský

Slavkovská pípa s hojnou účastí

1. místo muži: Lukáš Koudelka (Slavkovský pivovar)
2. místo muži: Radovan Kyjovský (Cyklo Kyjovský)
3. místo muži: Jan Martínek (Slavkovský pivovar)
1. místo ženy: Lošťáková Lenka
2. místo ženy: Kristýna Nosková
3. místo ženy: Denisa Ciesarová
1. místo týmy muži Slavkovský pivovar
2. místo týmy muži Cyklo Kyjovský
3. místo týmy muži Šaratická pivní pěchota
1. místo týmy ženy Mcyho vinné sklepy Ženy
2. místo týmy ženy Blaťáci Ženy
První Slavkovák v cíli
Kyjovský Radovan
Poslední jednotlivec v limitu Holoubek Pavel
Poslední tým v limitu
MPK
Nejvíce piv v limitu
Horáček Adam – 8
Nejvíce účastí
Rozsypal Jaromír – 29
Nejstarší účastník
Suchomel Roman
44. místo v cíli
Schürgerová Michaela
Mauthner Roye – Izrael
Nejvzdálenější účastník
Nejmladší účastník
Šiler Damian
Nejoriginálnější dres
Autisti
MP
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Předání šeku rodičům Lukáška • Foto: archiv golfu
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Golfisté na kolech • Foto: archiv golfu

Golfisté na kolech pomáhají

Histokola Ždánice

Golfové hřiště v našem městě a jeho blízké
okolí, se v pátek 25. 8. stalo dějištěm druhého
ročníku akce s názvem Austerlitz Golf & Bike.
Jak název napovídá, jedná se o sportovní akci
kombinující golf a jízdu na horském kole. Díky
výborné spolupráci s Austerlitz Adventure,
jsme mohli využít pro cyklistickou část trať, na
níž se následující den uskutečnil závod Austerlitzman. Skvěle připravené mistrovské hřiště a
náročná trať dokonale prověřili schopnosti
všech 30 účastníků. Ceny vítězům předával
český reprezentant v MTB a slavkovák Pavel
Boudný.
Letošní ročník dostal i charitativní rozměr.

Jako každý rok se nás
pár nadšenců zúčastnilo
setkání historických kol
ve Ždánicích. Kola, oblečení a doplňky všech
účastníků jsou rok od
roku lepší a propracovanější, proto o to víc
potěšilo umístění Markétky Moudré na bedně.
Tím byl završen krásný
a pohodový den v místním zámeckém parku.

Díky laskavé podpoře sponzorů především
z řad slavkovských firem (Golf hotel Austerlitz, Slavkovský pivovar, SKR Stav, Austerlitz
Lusk) jsme mohli předat výtěžek ze startovného ve výši 15 000 Kč malému Lukáškovi
Pospíšilovi ze Slavkova, který je použije na
ozdravný pobyt v rámci léčení své nemoci.
„Chci touto cestou poděkovat všem, kteří
nám finančně, materiálně a organizačně pomohli. Mám radost, že jsme mohli uspořádat
tuto sportovní akci a zároveň přispět na dobrou
věc. V budoucnosti budeme určitě v podobných projektech pokračovat“ sdělil za organikal
zátory Petr Libenský.

M. M.

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. Výprava členů klubu do Slovenského ráje se vydařila. Počasí a dobrá nálada nechyběly.
Jezdecké zážitky máme uloženy v srdci, obrázky krásné krajiny v mobilu a něco z místních dobrot jsme dovezli v cestovní bagáži. Na
cestě do Českého ráje k nám počasí tak vstřícné
nebylo. Zataženo, déšť, občas trakaře. To nám
nevadilo, o to pikantnější byla jízda. Škoda, že
výlet byl jen dvoudenní a brzy končil.
V době distribuce tohoto čísla Zpravodaje
jsme za poznáním na severu Moravy. Plán výletu je nabitý. Máme tři dny na to, abychom
všechno stihli: prohlídku televizního vysílače,
historické krčmy a radnice v Lanškrouně, tréninkového areálu Aleše Valentu, hraničních
pevností, kláštera v Bílé Vodě, Priessnitzových
lázní, nalezišť zlata, manufaktury na výrobu papíru, Halladayova větrného stroje, konstrukce

doškových střech… Ve výčtu vynechávám návštěvu přírodních zajímavostí, o jezdecké náplni
vůbec nepíšu, ta je samozřejmě hlavním cílem
našich cest.
Z cestovatelských výprav zbývá už jen poslední vyjížďka (28. 10. 2017) do Žďáru nad
Sázavou. Sezona Motoklubu Austerlitz se tím
zdaleka nekončí. Na sobotu 7. října je připraven
14. ročník čtyřhodinového vytrvalostního závodu v motokrosu týmů a jednotlivců. Koná se,
jako v několika předchozích ročnících, v areálu
SÚS Slavkov u Brna (prostor bývalé cihelny).
Volné tréninky začínají v 9H30 a start závodu
je stanoven na 10H00. Zveme motocyklové příznivce k návštěvě závodní trati, přijďte fandit
našim závodníkům. Vytrvalostní závod prověří
přípravu jezdce i techniky. Dramatické okamžiky se odehrávají nejen na trati. V depu můžete často spatřit bleskovou resuscitaci unavené

techniky i jezdeckých sil. Při pohybu depem
i kolem trati buďte opatrní, zejména nevstupujte
do vyznačené jízdní dráhy.
Podrobnosti najdete na stránkách: mkausterlitz.cz, fechtl.cz, nebo slavkov.cz v kategorii
kalendárium. Tož, přátelé, těším se na společné
setkání při některé klubové akci.
Vlastik Jelínek
Za Motoklub Austerlitz

ního ročníku se zúčastnilo osm tříd, kde se
veteráni jezdí dohromady – 175+250,
350+500+750, následuje Supermono+400SSP.
Okruh je malý, ale také rychlý a v těchto třídách byl naměřen průměr 149 km/h. Nejrychlejší třídy do 600 a nad 600 ccm jezdily s časem
1,01:00 což je opravdu neuvěřitelné a průměr
190 km/h. Nejvíce obsazenou třídou bývá tradičně třída 125 SP, kde startuje i Staňka Malinová. Letošní rošt byl hodně našláplý. Plné pole
s 36 jezdci a Staňka ve třetí řadě v silné konkurenci kluků si po velmi napínavé jízdě dojela
pro deváté místo. Téměř ve všech třídách startovaly dívky a Staňku na závěr vyhlásili jako
nejlepší ženu nedělních závodů. Poháry předávali staří páni Jan Tobiáš, Jiří David, Bedřich

Fendrich, Bohouš Staša, Miroslav Felgr.
Všichni jmenovaní jezdili několik závodů ve
Slavkově. Je to velmi pěkná vzpomínka na ty,
co něco v motosportu dokázali.
Dne 9. září 2017 se oženil jeden z bývalých
členů MK Austerlitz a velký talent Karel Májek.
Několikaletý reprezentant od 5 roků do 13 let
ve třídě Minibike. Od 13 let ve třídě 125 ccm
jezdil pět let v Alpe Adrii a byl zde několikrát
na stupních vítězů. Letošní rok je to deset let,
kdy na brněnském okruhu získal čas, který ho
na motocyklu FGR dostal do třídy 125 ccm, kde
startoval na divokou kartu. Velký talent, škoda,
že musel skončit pro nedostatek „oběživa“, jak
bylo psáno v ČMN. Přejeme jen to nejlepší
J.M.
a v manželství vždy na plný plyn.

Jezdíme srdcem

Motookénko
Je po prázdninách a také po největším motosvátku Grand Prix České republiky. Na přírodních tratích byly odjet také poslední závody.
O víkendu 2. a 3. září se jel dnes oblíbený
okruh v Dymokurech. Dymokury leží nedaleko
lázní Poděbrad a letos se jel pátý ročník. Okruh
je tvaru nepravidelného pětiúhelníku, který
snáší rychlost 180 km/h. Okruh, který měří
3200 metrů, je nejrychlejší, ale bezpečný.
Žádné stromy, sloupy, kandelábry a v zátočinách velké vaky s polišem. Pokud by se počítala historie, tak vůbec první závod se jel v roce
1982, byly zde kasárny plné vojáků, kteří dostali příkazem pomáhat na závodě. Nevěděl
bych to, ale pár jsme jich potkali a byla to
příjemná nostalgie poslouchat, jak bylo. Letoš-
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – říjen

Pranostika: Když dlouho listí nespadne, tuhá
zima se přikradne.
Bývá nám až smutno, když opadává krásně
zbarvené listí ze stromů a keřů se kterým si příroda dala tolik práce, aby nám ukázala barvy
podzimu. Přicházející chladné větry odnáší listí
do daleka a my to musíme přijmou jako současnou realitu.
Listí které zůstane na záhonech a trávnících
shrabeme a vložíme do kompostu. Tam je posypeme močovinou (46 % dusíku) která urychluje rozklad hmoty a ničí choroby (strupovitost,
plísně…) Takto připravené trávníky koncem
října naposledy posečeme asi na výšku 4 cm.
Příliš nízké by mohly vymrznout a naopak příliš
vysoké trpí chorobami a vyleženinami. Když
v zimě mrzne tak na trávník nevstupujeme, protože na těchto místech se potom tvoří plíseň
sněžná. Také je vhodné trávníky a záhony před
rytím přihnojit hnojivem bez dusíku, který by
se do jara vyplavil. Naopak první hnojení na

DIA okénko

jaře bude dusíkem. Říjen je také dobou sklizně.
Při letošní neúrodě není nutné se o sklizni zmiňovat. Na druhé straně však můžeme vysazovat
stromy a keře až do zámrazu.
Pro získání dalších informací sledujte naše
webové stránky na www. zahradkari.cz/zo/
slavkovubrna, kde se dozvíte, že ovocné
stromky objednáváme do 15. října, moštárna
vám může vylisovat ovoce na mošt. Objednejte
se na tf. 725 503 674 nebo 723 751 154. Na
zájezd pojedeme do Čech pod Kosířem a na
výstavu Hortikomplex s přehlídkou starších
odrůd ovoce Europom 2017 v sobotu 7. října.
Přihlásit se můžete u pana Romana Suchomela
tf. 724 157 563. Jablka a mošty se budou prodávat od čtvrtka 5. října v domě zahrádkářů.
Pokud chcete správě pěstovat česnek, navštivte
přednášku pracovníků SEMO Smržice v pátek
27. října 2017 v 18 hodin v restauraci Bonaparte.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Nová kniha o válkách ve Slavkově bude
představena na Vzpomínkových akcích
Nedávno jsme ve Slavkovském zpravodaji
avizovali vydání nové knihy s názvem Slavkov
u Brna v době světových válek. Kniha se již při-

pravuje do tisku a veřejnosti bude představena
v rámci Vzpomínkových akcí v sobotu 2. prosince dopoledne. Poté půjde do prodeje. red.

Hvězdárna Vyškov říjnu
Jasných říjnových nocí bývá málo, využijme
tedy těch pár večerů a potěšme se pohledem na
zbytek letních souhvězdí a dominující podzimní. Nad severozápadním obzorem spatříme
Orla a Lyru, poměrně vysoko je ještě Labuť
s jasnou hvězdou Denebem. Mléčná dráha se
klene od východu na západ. Na jihu září Pegas
a na východě už vykukují zimní souhvězdí
Býk a Vozka.
Zvečera nízko nad jihozápadním obzorem
uvidíme planetu Saturn, ráno nad východním
obzorem Jitřenku Venuši a červený Mars.
Měsíc bude v úplňku 5., v poslední čtvrti
12., v novu 19.a v první čtvrti 27. října.
Meteorický roj Orionidy můžeme sledovat
v průběhu celého měsíce, maximum mají 21.
října.
17.a 18.10. nad ránem je možné vidět seskupení Měsíce, Marsu a Venuše.
V pondělí 9. října od 18 hodin se sejdeme
na večeru s pokusy. V pondělí 23. října bude
Večer pro rodiny s dětmi. Čekají nás astrono-

mické pohádky a s Ufounkem budeme se toulat po Sluneční soustavě. Prosím, telefonicky
se přihlaste na oba programy. Říjnové pátky
a soboty budou patřit Nočnímu Dinoparku,
hvězdárna bude otevřena, pozorování dalekohledy ovšem vzhledem k osvětlení okolí nebude možné.
Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás
program o našem vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných těles, o kterých
se dozvíte nejnovější poznatky. Některé z objektů pak můžete zhlédnout pomocí našich dalekohledů.
Hvězdárna je otevřena v říjnu každé úterý
a pátek od 19 do 21 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Informace získáte na www.zoo-vyskov.cz a na telefonu 602
59 62 09.
Při hvězdárně pracuje astronomický kroužek
a klub pro mladé astronomy, přihlášky přijímáme. S dětmi mohou chodit i rodiče.
D. Patáková

Ukončili jsme naše letní aktivity a připravujeme se na chladnější podzim. Pro své členy
připravujeme rozmanitý program, do kterého
se mohou zapojit aktivní občané našeho města.
Každé pondělí od 16.30 hodin nás najdete v tělocvičně ZŠ Tyršova při zdravotním cvičení pilates, které povede Mgr. Libuše Vlachová.
Poplatek za 10 hodin je pro naše členy 100 Kč,
pro ostatní 200 Kč a pojištěnci VZP si ho
mohou vybrat z fondu prevence. Zvláště diabetikům připomínám, že při cvičení a tělesném
pohybu se spalují sacharidy a tuky a to pomáhá
při udržení optimální glykémie. Dvakrát se pojedeme zahřát v přírodní termální vodě do
Thermalparku v Dunajské Stredě z příspěvku
města Slavkova. Pokud si chcete oživit paměť,
můžete přijít ve čtvrtek 5. října ve 14 hodin do
naší kanceláře v dětské části polikliniky. Nácvik paměti povede Mgr. Jana Kubaláková.
Plně se už věnujeme přípravě“ Dne pro zdraví“,
který se uskuteční v úterý 14. listopadu v době
9–13 hodin ve SC Bonaparte.
Právě tento den je Světový den diabetu na
počest narozenin objevitele inzulinu, nositele
Nobelovy ceny, kanadského lékaře F. B. Bantinga. Ve svých 30 letech objevil hormon inzulin, vylučovaný slinivkou, který je zodpovědný
za využití glukózy v těle. Při jeho nedostatku
dochází k onemocnění, které má sladké jméno
cukrovka – diabetes mellitus. Toto onemocnění
nebolí a jeho příznaky jsou podceňované, ale
dokáže rozvrátit celý organismus.
Přijďte si proto změřit své tělesné hodnoty
glykémii, tlak krve, obsah tuku a vyšetřit zrak.
Při měření glykémie používáme nejmodernější
přesné glukometry. Nečekejte, až se onemocnění rozvine a začněte s prevencí a léčbou včas.
Dáme prostor také neziskovým organizacím
jako Charita, Rodinná pohoda, Mamma help.
Představí se také největší zdravotnické zařízení
v našem městě B. Braun Avitum Austerlitz
s.r.o., které poskytuje zdravotnické služby pro
pacienty z celého regionu. Můžete si nakoupit
bio potraviny, koření, přírodní kosmetiku, vlněné ponožky a objednat zdravotní obuv.
Koncem září je svátek sv. Václava, patrona
vinařů. Je to období dozrávání hroznů, ochutnávání burčáku a mladých vín. Diabetik musí
být na pozoru a opravdu jen ochutnat a po užití
těchto moků si častěji změřit glykémii. Požitý
alkohol blokuje ukládání glukózy v játrech
a může dojít ke kolísání a rychlému vzestupu
glykémie. Hroznový cukr okamžitě zvyšuje
glykémii a užíváme ho jenom při hypoglykémii. Proto se raději doporučuje ochutnat přírodní suchá vína s nízkým obsahem cukru
a všeho s mírou.
Z podzimní zeleniny si můžete připravit květák jako paprikáš. Hlávku květáku rozeberte
a povařte ve slané vodě. Na tuku orestujte cibuli, přidejte růžičky květáku, osolte, přidejte
pepř a sladkou papriku. Zalijte zakysanou smetanou smíchanou se lžící mouky a poduste
deset minut, můžete zakapat citronem. Na večeři si můžete připravit sýrový salát se sezonní
zeleninou. Potřebujete 400 g sýru Cottage, cibuli, rajčata, salátovou okurku, papriky, ředkvičku, olivy. V misce smícháte pokrájenou
zeleninu se sýrem, zakapete olejem, dochutíte
solí, pepřem a citronem.
Věnujte alespoň jeden den v roce prevenci
Marie Miškolczyová
svého zdraví.
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Začíná divadelní sezona
Že jste už dlouho neslyšeli o Divadelním
spolku Slavkov u Brna ? Nám se po Vás už také
stýská.
Inu, byly prázdniny. To ovšem neznamená,
že bychom lenošili. Naopak. Každou středu
jsme se scházeli, abychom pro vás připravili
něco pro potěchu ducha i oka. A myslím, že je
na co se těšit.
Sezonu jsme začali za humny. V Letonicích.
Natěšené obyvatele čekala inscenace Snu noci
svatojánské. Stejná hra byla předvedena o dva
dny později, tedy v neděli 17. září v sále SC
Bonaparte ve Slavkově.
Další představení, které jsme pro vás připravili se jmenuje Dámský krejčí. Tato brilantní
komedie bude mít obnovenou premiéru opět

mimo Slavkov. V sobotu 7. října ji zhlédne obecenstvo v Praci.
A pak jsme opět pozváni do Bučovic. Tamnější přehlídka amatérských divadel nese
jméno českého herce Miroslava Doležala. Slavkovský soubor tam vystoupí již po několikáté.
Tentokrát s inscenací Dámského krejčího.
Ve stejném týdnu, přesně 21. října v 19 hodin
a 22. října v 16 hodin předvedeme Dámského
krejčího ve Slavkově. Do Společenského centra
Bonaparte se můžete přijít pobavit i vy. Ceny
jsou mírné, zábava zajištěna.
A Dámský krejčí popáté: Krumvíř 4. listopadu 2017.
Tak se budeme těšit na Vaši návštěvu na něso
kterém našem představení.

Král Lávra
Loutkové divadlo Dřeváček z Heršpic zve
děti i dospělé na představení hry Král Lávra,
které se koná v neděli 1. října v 16 hodin na
římskokatolické faře ve Slavkově u Brna. Podpořte nové divadlo pro děti, které se uchází
o vaši přízeň. Vstupné dobrovolné.

Divadelní kavárna vstoupila v do třetí sezony
Tato nová sezona 2017/18 začala v naší Divadelní kavárně v neděli 24. září v 16 hod. Setkali jsme se v útulném sálku komunitního
centra na slavkovské katolické faře a zvesela
zavzpomínali na významného hudebního skladatale meziválečného období Jaroslava Ježka.
Ptáte se, proč se budeme věnovat zrovna Jaroslavu Ježkovi, když jeho melodie jsou většinou všeobecně známé tak, že je někdy
považujeme skoro za zlidovělé?
Důvod je prostý. Jeho jméno je zmiňováno
téměř vždy se jmény Jiřího Voskovce a Jana

Wericha. V této hvězdné společnosti je Ježkovi
věnována menší pozornost, než by si jeho nesmrtelná hudba zasloužila.
Bavili jsme se o jeho soukromém životě,
o jeho ženě a přátelích, poslechli si ukázky
z jeho hudby.
Již nyní si můžete do svých kalendářů poznamenat data příštích Kaváren: 29. 10., 26.
11., 28. 1. 2018, 25. 2. a 28. 4.
Program bude vždy včas oznámen. Děkujeme všem našim příznivcům a těšíme se
RUB
na brzkou shledanou.

Podvečer Josefa Kainara v Divadelní kavárně
Nestárnoucím melodiím přecházejícím z generace na generaci se říká evergreeny. Autory
většinou neznáme, více se do povědomí zapíší
jejich interpreti. Mezi věčně zelené písničky
může patřit také Obelisk – „milovali se, jen
když se měli rádi…“ nebo Stříhali dohola malého chlapečka. Texty k nim a také k desítkám
dalších skladeb, za všechny připomeňme Blues
o mrtvém vrabci, napsal Josef Kainar, básník,
od jehož narození v létě uplynulo rovných sto
let. A právě tomuto kreslíři, fotografovi, spisovateli, muzikantu, skladateli, textaři a dramatikovi bude patřit podvečer 29. října ve
slavkovské Divadelní kavárně. Spolu s Kainarem, přítomným nejen verši, bude hostem Divadelního spolku Dr. Libor Kalina, vedoucí
Památníku písemnictví na Moravě. Ten sídlí v
rajhradském klášteře, kde si mohou návštěvníci až do poloviny listopadu prohlédnout výstavu Josef Kainar 1917–1971. Připomíná
životní i tvůrčí osudy autora dvanácti sbírek
poezie a pěti divadelních her, dvě sbírky napsal
Kainar pro děti, Říkadla také sám ilustroval,

nejhranější je rovněž zfilmovaná jeho Zlatovláska. Kainarově muzikální poezii, písničkám a
textů, bude patřit hlavní díl tohoto nedělního
setkání, připomenuta budou také legendární
alba Město ER skupiny Framus Five (Michal
Prokop) a Kuře v hodinkách (Flamengo, Vladimír Mišík) která Josef Kainar v samém závěru svého života opatřil českými texty. (k)

Josef Kainar

Sen noci svatojánské • Foto: archiv Divadelního spolku

A je dohráno…
V neděli 17. září se večer naposledy zavřela
opona za představením Divadelního spolku
Slavkov u Brna. Bohužel, díky počasí se nepodařilo skvělou komedii Williama Shakespeara
„Sen noci svatojánské“ předvést našim milým
divákům na dvorku Panského domu ve Slavkově.
Raději jsme operativně přenesli toto dílko na
jeviště Bonapartu. Přece nebudeme riskovat
nachlazení našich kouzelných hereček. Něco
přes padesát diváků, kteří se přišli na toto vystoupení podívat, rozhodně nelitovalo. Alespoň
myslím. Herci vydali ze svých schopností maximum a připravili svým návštěvníkům půvabnou komedii s jiskřivým humorem. Snad to
bylo i tím, že před dvěma dny sehráli stejné
představení v přírodním amfiteátru pro obecenstvo v Letonicích. Tamní obyvatelé i přes
nepříliš vlídné předpovědi počasí, se dostavili
s chutí a dobrou náladou, nechat se okouzlit laškovným příběhem.
Já osobně musím poděkovat všem herečkám, hercům, maskérce, kostymérce, ale
především tentokrát smekám klobouk před našimi techniky. Nejenom, že jejich práce zvukařská a osvětlovačská vyzdvihla představení
nad oblaky, ale jejich nasazení při přípravě
bylo excelentní. Děkuji Vám, Jane Matyáši
a Mirku-Felixi Slováčku.
Stanislav Olbricht

Sebeobrana pro ženy a dívky
V poslední době dochází k nárůstu trestné
činnosti související se znásilněním, k fyzickému napadení a loupežím. Většina lidí zastává názoru, že jim se to přece nemůže nikdy
stát. Většinou ale takové situace bývají nečekané a je nutné správně reagovat a správně se
zachovat. Proto neváhejte milé dívky a ženy!
Dne 29. října se uskuteční seminář (workshop) sebeobrany v Akademii bojových umění
ve Slavkově u Brna. Od 13 do 16 hodin se naučíte základní prvky sebeobrany, zvýšíte si se-

bevědomí a už během tréninku si vyzkoušíte
aplikovat obranu na reálném napadení od našich trenérů. Znalostí sebeobranných technik
a taktik tak snižujete riziko zranění při napadení.
Nemůžeme Vám slíbit, že po semináři budete nepřemožitelné bojovnice, ale můžeme
Vám garantovat, že se Vaše šance na ubránění
Kristýna
mnohonásobně zvýší.
Více informací naleznete na www.kravmagaseal.com
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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

Machři roku 2017
Ve čtvrtek 14. 9. 2017 se na Palackého náměstí a v Zítkových sadech v Praze odehrál
tvrdý boj více než padesáti učňovských týmů
o titul Machři roku v kategoriích truhlář, elektrikář a strojní mechanik. Žáci ISŠ Slavkov
u Brna bojovali o tento titul v kategorii truhlář,
do které bylo přihlášeno 28 týmů z celé republiky. Naše mladé družstvo statečně bojovalo
s nečekaným zadáním a i přes velkou snahu
skončilo ve druhé polovině startovního pole.
O obtížnosti zadání svědčí i to, že daný úkol
splnilo pouze 13 týmů. Během soutěžního klání
probíhal také jarmark řemesel, na kterém školy
ukázaly žákům ze ZŠ i ostatním návštěvníkům,
že řemeslo představuje plnohodnotnou životní
cestu a kariéru a že ruční a řemeslná práce má
V. Bábek, ISŠ
nenahraditelné kouzlo.

Oenoforum • Foto: archiv školy

Oenoforum 2017
Czech International Wine Competition
Již 11. ročník jediné OIV soutěže v České republice, jehož pořadatelem je Svaz vinařů
České republiky ve spolupráci s Unií enologů
České republiky, Vinařským fondem České republiky a Národním vinařským centrem, o.p.s.,
úspěšně proběhl ve dnech 21.–23. 6. v našem
městě. Ti nejúspěšnější vzešli z celkem 541 přihlášených vín z osmi zemí světa. O vítězi pak
rozhodlo v Historickém sále slavkovského
zámku při dvoudenním hodnocení (22. a 23. 6.
se 2017) celkem 42 degustátorů z devíti nejen
evropských zemí. S vysokou odborností přítomných porotců a odborníků se mohli setkat a tolik
potřebné zkušenosti a informace získat i žáci
oboru hotelnictví a kuchař- číšník, kteří o tuto
akci projevili zájem a pomáhali s organizací této
prestižní soutěže. Více informací najdete na
Kulhánková Vlad.
www.oenoforum.cz.

Odborná stáž v Itálii
V rámci projektu Erasmus+ jsme využili
možnost zúčastnit se měsíční odborné stáže ve
Florencii a pracovat v pětihvězdičkovém hotelu
Villa la Vedetta. Odjížděly jsme na konci dubna
a po příjezdu na nás čekala paní koordinátorka
Hana Procházková, která nám ukázala místo
našeho bydliště a cestu do práce. Každý den
jsme jezdily na devátou hodinu ránoa končily
jsme v pět hodin odpoledne. V práci jsme se cítily velmi dobře. Naší náplní práce byla obsluha hostů, debaras a úklid. Dorozumívaly
jsme se anglicky a trochu italsky. Pracovaly
jsme pět dní v týdnu, osm hodin denně. Ve volném čase jsme navštěvovaly památky Florencie. Jsme rády, že jsme mohly praxi absolvovat.
Byla to dobrá zkušenost a chtěly bychom
žákům naší školy zahraniční praxe doporučit.
Csontosová G., Slezáková L., 3.B HT

Praxe v Itálii • Foto: archiv školy

Zahraniční praxe v Itálii
Dostali jsme možnost odjet do Florencie na
měsíční odbornou praxi. Byli jsme ubytovaní
v hotelu Mirage. Každý pracovní den jsme dojížděli do práce na 10. hodinu do firmy Marchiani cornici v centru Florencie, kde se o nás
staral a celkově vedl při práci pan majitel Štefano. Během celého pobytu jsme měli možnost
poznat celou Štefanovu rodinu a celkovou historii jeho rodinné firmy. Náplní naší práce bylo
natírat barvou, ochrannými prvky a montovat
rámy obrazů. V práci se nám velice líbilo, byla

tam velice příjemná a pohodová atmosféra.
Během volna jsme poznávali památky Florencie či jsme odpočívali v hotelu.
Celkový pobyt se nám velice líbil, kdyby
byla možnost jet znovu, určitě bychom neváhali, byl to velice příjemný a poučný pobyt,
díky kterému jsme se zbavili strachu v komunikaci s místními domorodci. Určitě bychom
doporučovali praxi v zahraničí i ostatním
žákům, kteří k tomu dostanou příležitost.
J. Vařeka a Z. Rolek, ISŠ

Junior Jogging 2017
Kdo se ve čtvrtek 15. 6. 2017 pohyboval po
Třebíči, mohl si připadat jako ve filmu Vrchní,
prchni. Konal se zde totiž Junior Jogging – běh
číšníků. Závodilo se v kategorii družstev i jednotlivců. ISŠ Slavkov u Brna nasadila dvě
družstva a dva jednotlivce. V kategorii družstev musel první závodník otevřít láhev vína,
celý obsah rozlít do čtyř skleniček a s jednou
skleničkou na podnose absolvovat dráhu, která
skýtala různé překážky. Poté přelít obsah skleničky do odměrného válce. Tím předal štafetu
druhému závodníkovi. Třetí závodník nesl na
podnosu skleničky dvě. Kromě dosaženého
času bylo hodnoceno i množství rozlitého vína
během závodu. V kategorii jednotlivců si závodník otevřel víno sám, rozlil ho do čtyřech
skleniček a absolvoval dráhu. Pak vše nalil do
odměrného válce. V jednotlivcích obsadila

skvělé třetí místo T. Doubková a stříbro si odnesl L. Hošek. V družstvech získalo bronz
družstvo ISŠ „B“ ve složení T. Doubková, M.
Šlancarová a M. Langová. Velká pochvala
a uznání náleží Mgr. Martině Kocmanové za
perfektní přípravu žáků na soutěž. Všechny závodníky je třeba pochválit a poděkovat jim za
R. Vaňura, ISŠ
perfektní reprezentaci školy.
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Kdo nezažije, nepochopí
Dne 2. června vzlétlo letadlo, a tím začalo
naše dobrodružství. Zúčastnili jsme se čtyřměsíční praxe v Řecku. V prvních chvílí jsme se cítili jako hoteloví hosté. Pár hodin na to se jedna
část ocitla v restauraci jako obsluha a druhá pomáhala místním Řekyním s údržbou hotelu neboli housekeeping. Nacházeli jsme se konkrétně
ve Faliraki a pracovali v 5* hotelu Apollo Blue
a Apollo Beach. Personál byl jak řecký, rumunský, maďarský a po našem příletu i český. I přes
každodenní tvrdou dřinu, mělo toto místo něco,
co v Česku jen tak nenajdete. Slunečné počasí
každý den, moře a místní řecké jídlo. Samozřejmě je toho mnohem víc. Můžete zde ve
svém volném čase zkusit vodní sporty, půjčit si
auto, vyrazit na výlet a navštívit památky, nebo

se jít odreagovat na místo zvané „bar street“
a vyzkoušet si na vlastní kůži pravou řeckou
party. Během pracovních směn jsme přišli do
styku s mnoha lidmi téměř z celé Evropy. Hoteloví hosté se přesto většinou skládali z německé
populace. Navazovali jsme kontakty a tím si
zlepšovali naši angličtinu i němčinu. Stejně tak
jsme obohatili naše dovednosti v ostatních jazycích. Získali jsme mnoho zkušeností týkajících
se chodu ve velkém hotelu v novém prostředí.
Určitě bych tuto praxi doporučila všem. Neváhejte zkusit něco nového a ještě k tomu
v cizí zemi. Váš život se změní. Získáte nové
přátele, všeobecný přehled a zkušenosti, které
můžete uplatnit v budoucím povolání.
S. Bednářová, žákyně ISŠ
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Závody Českého poháru
v zimním plavání
V neděli 1. října v 10 hodin se koná první
závod sezóny zimního plavání. Již po šedesáté
deváté si účastníci zaplavou v ponorné řece
Punkvě v Moravském krasu.
Hned následující sobotu 7. října v 10.30
hodin je bude hostit slavkovské koupaliště. Za
účasti České televize se představí čeští i zahraniční závodníci z 27 oddílů. Přijďte je povzbufiv
dit.

Běh Slavkovem
Rádi bychom všechny malé i velké běžce
pozvali na první ročník našeho nového závodu
Běh Slavkovem, který se uskuteční 14. října
2017. Startovat se bude z nádvoří zámku a trať
bude vedena přes zámecký park, alej, kolem
kostela a částí náměstí.
Běh je určený pro širokou veřejnost pro děti
od 6 let až po dospělé „do 100 let“. Závodit se
bude na tratích 650 m, 1 km, 2 km, 5 km
a 10 km.
Veškeré další podrobnosti o závodu najdete
v propozicích na našich webových stránkách
www.austerlitz-adventure.cz, kde se můžete do
závodu přihlásit. Výhodou přihlášení přes internet (do 4. 10. 2017) je nižší startovné a získání účastnického trička.
Budeme se na Vás těšit na startu.
Austerlitz Adventure, z.s.

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

www.komunitnicentrumkoralky.cz
FB: komunitní centrum Korálky
Dagmar Živníčková, Hedvika Nováková
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Montessori pedagogika v rodinném prostředí
Přejete si mít šťastné, tvořivé a sebevědomé
dítě, které „nemusí, ale chce“? Které využije
svůj potenciál od nejútlejšího věku a nastaví si
vnitřní motivaci k vědění?
Pak Vás, všechny rodiče, prarodiče a pedagogy s respektujícím pohledem a laskavým
přístupem k životu, k sobě a především
k dětem zveme na besedu Montessori pedagogika v rodinném i školním prostředí, která se
bude konat 12. října 2017 v 18 hodin v Montessori školce, na ulici Slovanská 856 ve Slavkově u Brna.

Pomoz, mi abych to dokázal sám.
Maria Montessori
Celý život je o postupných krocích a přirozeném nabývání samostatnosti a nezávislosti.
Podpora samostatnosti a nezávislosti je klíčová
v životě všech. Sleduje vývojové potřeby
v různých fázích vývoje člověka a buduje jeho
sebevědomí.
Nejmenším dětem pomáháme v jejich fyzické samostatnosti – narodit se, osamostatnit
se v pohybech i schopnosti komunikovat. Vnímat a pečovat o své tělo, omýt se, obléci se, samostatně se napít a najíst, připravit svou

vlastní svačinku a uklidit si po sobě. Sebevědomí nevzniká tím, že nám někdo zvnějšku
opakuje, že jsme šikulky. Tak to nefunguje. Sebevědomí se buduje zevnitř. Prožitkem a vlastními pocity. Tím, že zažíváme, že zvládneme
to, co zvládá naše okolí, samostatně, bez pomoci druhých. Stejným způsobem roste také
naše psychická samostatnost a nezávislost.
Starším dětem pomáháme, aby byly intelektuálně nezávislé. Učí se, že nemusí čekat, až
jim někdo řekne, co, kdy a jak mají dělat. Podporujeme je, aby přemýšlely, aby si pokládaly
vlastní otázky, vyhledávaly informace, aby
byly samostatně uvažující lidské bytosti. Vedeme je, aby hledaly vztahy mezi věcmi, příčiny a souvislosti, přicházely věcem na kloub
a byly schopné vlastního úsudku. Aby byly nezávislé a schopné obhájit svůj vlastní názor.
Přijďte se inspirovat a povídat o účinné metodě ve výchově a vzdělávání – Montessori pedagogice, která přirozeně vychází z potřeb
malého dítěte.
Získáte hluboké prožitky, cenné náměty
a zkušenosti, o které se s vámi podělí pedaeje
gožka s dlouholetými zkušenostmi.

Setkání bývalých zaměstnanců cukrovaru
Nejen nevzhledné stavby a objekty našeho
krásného města nás trápí. Jednou ze šmouh
Slavkova je i Zámecká vinárna (U Vendulky
a Edy). Zde se běžně pořádaly různé akce, jednak našich seniorů, firem a tradičně každoročně řada setkání spolužáků, kteří v mládí ve
slavkovských školách studovali. Z důvodu neutěšitelného stavu a vzhledu vnitřních prostor
vinárny byl objekt uzavřen. Nedivme se, když
hygiena vyslovila zákaz provozu. Perspektivní
mladá studentka ISŠ Slavkov Vendulka se snažila uplatnit získanou teorii v praxi. Hosté ji
měli rádi. Její úsměv, vrozená inteligence
a ochota při podávání a rozvozu meníček hovořil za vše. Všichni stále vzpomínají na svou
oblíbenou vinárničku. Ono někomu asi stačilo
vyinkasovat nájemné, ale, že by se mělo průběžně něco opravit se trošku opomnělo. Otázkou je, kdo je vlastník zmíněného objektu?

Chloubou Slavkova byl a je zámek, park
a co k němu vždy patřilo. Dále je to i spokojenost občanů strávníků, turistů, a to všechno
závisí na nabídnuté gastronomii. Udržet si
svoji klientelu je kumšt každého podnikání. Je
nová moderní doba, každá firma má nyní
vlastního mluvčího, který dovede obratně zdůvodnit, proč něco nejde. Snad se někdo zamyslí a i tato šmouha časem zmizí.
Cukrovarníci pozor! Kam letos půjdeme na
smažák, Napoleonovy pikantní topinky či hraběnčin salát? Los určil setkání v penzionu
Olga na Zborovské ul. ve Slavkově u Brna.
Akce se uskuteční v pátek 20. října 2017 v 15
hodin.
Zveme všechny místní i přespolní bývalé
zaměstnance cukrovaru. Na vzpomínkové setkání se po roce opět těší
Milan S. a A. H.

KALENDÁŘ AKCÍ – ŘÍJEN 2017
Datum

hod.

akce/místo konání

pořadatel

1. 10. 10.00–19.00 Den seniorů (viz program)
ZS-A
1. 10.
17.00 Koncert. Kateřina Málková a Jan Thuri (zámecká kaple)
ZS-A
6. a 7. 10.
Slavkovská iniciativa smíření (viz program)
město Slavkov
7. 10.
10.30 Závody v zimním plavání
Plavci
8. 10.
19.00 S tvojí dcerou ne. Představemí Divadla Bez zábradlí, SC Bonaparte
ZS-A
8. 10.
15.00 Koncert pěveckého sboru Mladost. Kaple sv. kříže zámku
ZS-A
12. 10.
18.00 Beseda ve školce Montessori. Slovanská 856
Monty klub
14. 10.
Běh Slavkovem, nádvoří zámku
Austerlitz Adventure
15. 10. 13.00–16.00 Zámecké dýňobraní
ZS-A
18. 10.
17.00 Slavnostní otevření přístavby ZŠ Tyršova
město Slavkov
19. 10.
18.00 Přednáška J. Bednaříkové o stěhování národů. Sál kina Jas
MSKA Slavkov
21. 10.
15.00 Zámecká jízda svatého Huberta (zámecký park)
ZS-A
21. 10.
16.00 Dámský krejčí, sál SC Bonaparte
Divadelní spolek
28. 10.
Hrůzostrašné prohlídky zámku, začátky v 18.00, 19.00, 20.00 hodin
ZS-A
29. 10.
17.00 Divadelní kavárna: Josef Kainar. Ř.-k. fara
Divadelní kavárna
VÝSTAVY NA ZÁMKU
23. 3.–10. 12.
Historická rádia (prodejní výstava)
dle OD zámku
3. 8.–25. 11.
Francie jak ji neznáte
dle OD zámku
7. 9.–8. 10.
Slavkovské restaurování – výstava o umění práce restaurátorské
dle OD zámku
21. 9.–29. 10.
Jadran Šetlík – portréty
dle OD zámku
12. 10.–10. 12.
90. výročí od postavení pomníku T. G. Masaryka
dle OD zámku
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DOST SILNÝ
A ÚSPORNÝ
Přijďte se sami přesvědčit

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA RAPID SPACEBACK: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

Vyvinuli jsme pro Vás motor 1.0 TSI – náš nový symbol dynamiky a úspornosti. Ve městě si Vás získá tichým
a kultivovaným chodem. Vyjeďte s ním na svou oblíbenou silnici a užívejte si jeho výkon 81 kW i lehkost, s jakou
zrychluje z 0 na 100 km/h pod 10 sekund. Zajímají Vás auta spíš z ekonomické stránky? Pak oceníte kombinovanou
spotřebu 4,6 l/100 km, vysokou životnost, podloženou intenzivními zátěžovými testy, nebo výhodné ﬁnancování
se ŠKODA Financial Services. Navštivte nás a odhalte sami výhody motoru 1.0 TSI ve voze
ŠKODA RAPID SPACEBACK při testovací jízdě.
novaskodarapid.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO - BAYER, s. r o.
Bučovická 299
684 01 Slavkov u Brna
Tel. 544 227 123
www.autobayer.cz

