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Beachvolejbalový

Foto: Kohleka, M. Boudný a archiv BV

svátek ve Slavkově

MČR mužů a žen 2018

Mistrovství ČR 2018 mužů Vážení spoluobčané,
Každý rok jsou v našem státě
a žen v beachvolejbale

27. října

Příští číslo vyjde

Volby do zastupitelstva města se uskuteční
ve dnech 5. a 6. října 2018. Volební okrsky
a další podrobnosti najdete na straně 12.

Beachvolejbalovými mistry České republiky se
ve Slavkově u Brna stali Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou v kategorii žen a Ondřej Perušič s Janem Vodičkou v kategorii mužů.
Ženy:
finále: M. Kubíčková, M. Kvapilová–T. Kotlasová, D. Resová 2:0 (21:18, 21:17),

nějaké volby. Jednou jsou to prezidentské, jiný rok parlamentní,
evropské, senátní nebo krajské…
Ty nejdůležitější jsou však komunální, které se uskuteční letos 5.
a 6. října. Jsou to volby, které
Michal Boudný
mají vliv přímo na váš život. Dotýkají se vašich dětí, vaší práce, bydlení, volného

(Pokračování na str. 28)

(Pokračování na str. 3)

Společenské akce
v letech 2014–2018

Rozhovor se starostou
a místostarostkou města

Začíná
škola
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Zastupitelé města ve volebním období 2014–2018

Foto: J. Sláma

Zastupitelé města se sešli v pondělí 10. září na posledním řádném zasedání. Děkujeme za práci, kterou toto zastupitelstvo v posledních čtyřech letech pro
město vykonalo. Na fotografii zleva: Oldřich Pospíšil, Ivan Charvát, Libor Eliáš, Michal Boudný, Hynek Charvat, Dagmar Živníčková, Dušan Jakoubek, Ilona
Hrbáčková, Vladislava Kulhánková, Renáta Macharová, Vladimír Soukop, Věra Křivánková, Petr Kostík, Marie Jedličková, Bohuslav Fiala (tajemník Městského
úřadu), Miroslav Lstibůrek.

Foto: 7x archiv ZS-A

Burčák, dětské atrakce, podzimní
květiny, řemeslný jarmark, kostýmované prohlídky i velkolepá show Michala Davida. Tradiční Václavský
jarmark v zámeckém parku letos opět
nabídl to nejlepší z atmosféry babího
léta. Přestože předpověď počasí
mohla mnoho lidí odradit, nestalo se
tak a park se zaplnil tisíci návštěvníky. Ti byli za svou věrnost tomuto
tradičnímu dni odměněni – slunce
nad Slavkovem nakonec vysvitlo.
Sobotní program byl opravdu rozmanitý. Zapojili se do něj partneři

Zámku Slavkov – Austerlitz
i místní zahrádkáři. Například
vědecký park Vida! připravil návštěvníkům koloshow. Autocentrum Bayer zase umožnilo testovat
nejnovější modely aut. V sále kulturního centra Bonaparte se zase
uskutečnila tradiční výstava ovoce
a zeleniny, která je svou velikostí
a zajímavostí proslavená nejen
za hranicemi našeho regionu.
Večer se pak zámecký park zaplnil
třemi tisíci fanoušky Michala Davs
vida.

Václavský jarmark
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(Dokončení ze str. 1)

času… zkrátka všeho, s čím jste ve Slavkově
u Brna spjatí. Není na místě v tomto periodiku
hodnotit čtyřletou práci vedení města, zastupitelů či programy jednotlivých politických stran
a hnutí. Obrázek si každý jistě dokáže udělat
sám. Jediné, na co vždy apeluji, je účast Vás
občanů u těchto voleb! Šestého října odpoledne je již pozdě říkat co by, kdyby… Věřím,
že se většina z vás bude řídit zdravým rozumem a nedá na zastrašování, hrozby, šíření
děsu nebo nereálné sliby a bláboly.
Naše město je očima jiných starostů, se kterými se často potkávám, vnímáno jako rarita.
Rarita v tom, že se zastupitelé napříč stranami
k sobě chovají slušně, nedochází k větším roztržkám a dokážou dojít ke společnému konsenzu. Jsou jiná města, kde na sebe volení
zástupci dávají trestní oznámení, uráží se
a podle toho také potom vypadá jejich práce
pro obec. Při posledním společném setkání zastupitelů jsem na všechny apeloval, aby se volební kampaň nesla v klidném duchu a krásné
podzimní dny nebyly jako z italského filmu.
Uvidíme, do jaké míry k tomu kandidáti přistoupí. Při posledním setkání zastupitelů jsem
měl tu čest poděkovat panu doktoru Oldřichu
Pospíšilovi za osmnáct let práce v zastupitelstvu a více jak osm stovek sezdaných párů.
Klobouk dolů! Přeji naší zastupitelské legendě
pevné zdraví, životní optimismus a spoustu
humoru, kterými nás při dlouhých jednáních
oblažoval. Díky ještě jednou!
Zatímco jinde se radnice soustředí již od
prázdnin na kampaň, v našem městě tomu tak
není! Na posledním jednání zastupitelstva
bylo schváleno rozšíření kamerového systému, který pomůže ke snížení vandalismu
a kriminálních činů v našem městě. Dále zastupitelé poskytli stotisícový dar léčebně
dlouhodobě nemocných ve vyškovské nemocnici na zlepšení komfortu pacientů. K této
výzvě se přidala většina obcí sdružení Ždánického lesa a Politaví. Celková částka, která
poputuje do LDN, je okolo jednoho milionu
korun. Z dalších bodů bych rád zmínil finance
na nákup nového moderního nakladače pro
technické služby na místo dosluhujícího UNC
nakladače nebo finance na rekonstrukci chod-

Michal Boudný a Oldřich Pospíšil • Foto: J. Sláma

níku na ulici Zámecká a Kollárova. Rovněž
zastupitelé schválili koupi některých pozemků ve vinohradech nebo místních komunikací, aby k nim město mělo vlastnické
právo a nedocházelo tak ke zbytečným střetům a úředním tahanicím s vlastníky sousedních parcel.
Důležitým bodem byl rovněž odkup zbytku
pozemku v proluce vedle kulturního domu.
Přestože je celková koupě předmětem předvolebních debat a zpochybňování ceny či účelu,
jsem stále silně přesvědčen, že jsme jednali
správně! Druhou šanci bychom již nemuseli
dostat a mohli jsme se tak se založenýma rukama dívat, jak nám před radnicí roste hotel či
něco jiného!
V tomto měsíci naše město navštívil ministr
vnitra Jan Hamáček a zajímal se o výstavbu
nové hasičské stanice u Litavy a směnu po-

zemku v Husově ulici vedle bývalého papírnictví pro výstavbu služebny Policie České
republiky. Také tento záměr zastupitelé odsouhlasili. Panu ministrovi jsem si postěžoval na
pomalou práci a nulovou odezvu ministerstva
kultury vůči městu proti rozhodnutí o prohlášení domu č. p. 63 (papírnictví) kulturní památkou. Necelý týden po jeho odjezdu jsme
od ministerstva kultury obdrželi informaci, že
celé řízení zahájí znovu, a ruší tak své předešlé
rozhodnutí. Pokud zdravý rozum zvítězí, tak
tato nebezpečná stavba z Husovy ulice zmizí
a město bude moci ušetřené finanční prostředky vynaložit smysluplněji na opravy historických skvostů našeho města.
Vážení spoluobčané, Slavkováci! Přeji vám
krásné babí léto a dobrou volbu pro Slavkov
u Brna – naše město!
Michal Boudný, starosta města

Poděkování těm, kteří dělají Slavkov hezčím
Dovolte mi poděkovat vám, občanům města,
kteří svojí prací přispíváte velkou měrou k tomu,
že Slavkov má svá krásná místa. Myslím tím
péči o předzahrádky, které udržujete v bezvadném stavu a zahrádkáře – za osvětovou činnost
a místní soutěž „Rozkvetlé město“. Manželům
Gondovým patří dík za úpravu veřejných ploch
na konci Tyršovy ulice a firmě LIKO-S za unikátní projekt LIKO-Noe a aktivní účast v mezinárodní soutěži Entente Florale.
Slavkov je město paradoxů – najdeme zde
krásná zákoutí, ale i nevzhledná místa. Pěkně
a náročně upravované plochy i místa plná bodláků a plevele. Město s bohatou historií, ale
jakou současností? Z náměstí je průjezdná ulice
a parkoviště – má to být plocha pro setkávání
lidí, veřejný prostor zvoucí k pobytu.
Moje snaha je, aby město rostlo do krásy.
Impulsem pro mne byla v roce 2016 účast
v soutěži Entente Florale, která nastartovala
úsilí něco změnit. Dala nám možnost konzultací s předními evropskými odborníky. Pojme-

novala naše základní problémy a ukázala směry
dalšího vývoje. Ke stříbrné medaili jsme dovedli město díky spolupráci se školami, spolky
a technickými službami. Stejné hodnocení
v minulosti získala mezi jinými města Litomyšl, Split a Oxford.
Na přípravě soutěže se podíleli i studenti Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
v rámci workshopu na krajinářské téma „Sídelní zeleň ve Slavkově u Brna“. Týden chodili
po městě a okolí, fotili, hledali v mapách, projektech a ptali se lidí. Po měsíci usilovné práce
ve škole nám předvedli výsledky.
Z hlediska dnešních globálních problémů je
zajímavá pasáž o hospodaření s vodou ve
městě. Management vody ve městě rozdělili na
kapitoly věnované předzahrádkám, pásům
kolem komunikací, parkově upraveným plochám, zpevněným plochám a parkovištím.
Pokud vás tato problematika zajímá, podrobnější informace naleznete na webových stránkách města.

Co jsme tedy pro vzhled našeho města
udělali?
Náměstí má nový mobiliář – lavičky, stojany
na kola… Nevzhledné cihlové zídky jsou minulostí a nový trávník zve všechny k pobytu. Radnice má novou fasádu, začíná se opravovat
budova Společenského centra Bonaparte. V záplavovém území vedle ulice Litavská vznikla
kvetoucí louka lemovaná stromy. Nyní probíhají
závěrečné práce na chodníku a instalaci laviček.
Jsou připraveny k realizaci projekty revitalizací parku Tyršova, zeleně u autobusového nádraží a na sídlišti Polní. Na podzim či
nejpozději na jaře by se měla vysazovat Bílá
louka na Zelnici. Připraveny jsou též návrhy na
řešení zelených ploch v oblasti ulic Hradební
a Úzká.
Vážení občané, děkuji vám za spolupráci.
Věřím, že budete i nadále pokračovat v péči
o okolí vašich domů, aby náš Slavkov byl hezkým a příjemným místem pro život.
Marie Jedličková, místostarostka
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26. zasedání ZM – 10. 9. 2018
1. ZM bere na vědomí zápis ze zasedání finančního
výboru konaného dne 05. 09. 2018.
2. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za II. čtvrtletí roku 2018 v předloženém znění.
3. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2018 v předloženém znění.
4. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 55 67 v předloženém znění
5. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 39-54
v předloženém znění.
6. ZM schvaluje zrušit: Bankovní účet "Sdružené prostředky" (SU 245 AU 0800); Bankovní účet "VHČ- Komerční banka" (SU 241 AU 0011); Bankovní účet "VHČ
- Komerční banka" (SU 241 AU 0015)
7. ZM schvaluje převést zůstatky finančních prostředků zrušených bankovních účtů VHČ (SU 241 AU
0011, SU 241 AU 0015) beze zbytku na bankovní účet
VHČ - běžný účet (241 0010) nejpozději do 31. 12. 2018.
8. ZM schvaluje převést zůstatek finančních prostředků bankovního účtu "Sdružené prostředky" (SU 245
AU 0800) beze zbytku na "Výdajový účet" (SU 231 AU
0800) města Slavkov u Brna neprodleně po schválení.
9. ZM schvaluje z účtu "VHČ - Běžný účet" (SU 241
AU 0010) po ročním zúčtování převést finanční prostředky přesahující hodnotu 3 000 000 Kč k datu 31. 12.
2018 na bankovní účet "VHČ - fond BTH" (SU 245 AU
0820 - Fond správy majetku) města Slavkov u Brna neprodleně po schválení účetní závěrky města Slavkov
u Brna.
10. ZM schvaluje zrušit BÚ - fond obnovy nemovitostí
dříve fond rozvoje bydlení (SU 236 AU 0120).
11. ZM schvaluje zrušit BÚ - fond bydlení (SU 236 AU
0160).
12. ZM schvaluje převést zůstatek finančních prostředků fondu bydlení (SU 236 AU 0160) beze zbytku do
fondu rezerv a rozvoje (SU 236 AU 0140) neprodleně po
schválení v ZM.
13. ZM schvaluje převést zůstatek finančních prostředků fondu obnovy nemovitostí dříve fond rozvoje
bydlení (SU 236 AU 0120) beze zbytku do fondu rezerv
a rozvoje (SU 236 AU 0140) neprodleně po schválení
v ZM.
14. ZM schvaluje nový statut účelového peněžního
fondu města Slavkov u Brna "Fond rezerv a rozvoje"
v předloženém znění.
15. ZM schvaluje nový statut účelového peněžního
fondu města Slavkov u Brna "Fond správy majetku",
který nahradí Fond BTH v předloženém znění.
16. ZM bere na vědomí informace o dalším postupu
při uzavírání smlouvy o nájmu movitých kulturních památek dle důvodové zprávy.
17. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace
spolku Atletika Slavkov u Brna, z. s., Komenského nám.
1453, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 03966615 ve výši
64.000 Kč.
18. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve výši
64.000 Kč spolku Atletika Slavkov u Brna, z. s., Komenského nám. 1453, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 03966615,
v předloženém znění.
19. ZM schvaluje poskytnutí peněžitého daru pro: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, se sídlem Purkyňova 36, 682 01 Vyškov, IČ: 00839205 ve výši 100
000 Kč.
20. ZM schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru v předloženém znění.
21. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 68 v předloženém znění.
22. ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2018 s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou
Brno-Oblastní charitou Hodonín, IČ 44990260, ve výši
120.911 Kč pro pečovatelskou službu. (bude hrazeno
z ORJ 50- ORG 78 "Sociální služby - jiný poskytovatel"
a z položky " OVV - nespecifikované rezervy").
23. ZM schvaluje předložený Program pro poskytování

dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb
pro rok 2019.
24. ZM schvaluje systém spolufinancování sociálních
služeb pro občany Slavkovska v roce 2019 podle Pravidel
JMK pro léta 2019-2020 a deklaruje potřebnost a finanční podporu pro služby uvedené v tabulce zařazené
do skupiny A dle možností rozpočtu města za podmínky,
že služby úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP
Slavkov u Brna.
25. ZM projednalo předložené nové podněty ze strany
občanů označené jako Z1/15 až Z1/23 ke změně č. 1
územního plánu Slavkova u Brna.
26. ZM neschvaluje další podněty občanů označené
jako Z1/15 až Z1/23 a jejich zařazení do změny č. 1
územního plánu Slavkova u Brna.
27. ZM schvaluje Zprávu o uplatňování územního
plánu Slavkov u Brna včetně přílohy č. 1.
28. ZM bere na vědomí průběžné plnění Programu
rozvoje města na rok 2018.
29. ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě
o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury ze
dne 22.12.2014 se společností SKR stav, s. r. o., IČ: 269
61 474 a SKR Living, s. r. o. IČ: 03552837, v předloženém
znění.
30. ZM schvaluje bezúplatný převod částí pozemků
parc. č. 341/6 a části pozemku parc. č. 346/6, oba ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 928m2 ve vlastnictví města dle přiloženého geometrického plánu
č. 3468-1004/2018, díky kterému tak vznikne nový pozemek parc. č. 341/13 z vlastnictví města Slavkov u Brna
do vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí
3, 601 82 Brno, IČ: 70888337. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh) uhradí
obdarovaný.
31. ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.
č. 341/5 a pozemku parc. č. 343/16, oba ostatní plocha
v k. ú. Slavkov u Brna o výměře 829m2 ve vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno,
IČ: 70888337 dle přiložené ortofotomapy do vlastnictví
města Slavkov u Brna. Náklady související s převodem
nemovitosti (správní poplatek za návrh) uhradí město.
32. ZM schvaluje zahájení projektu výstavby nové policejní stanice na pozemku parc. č. 70 v k.ú. Slavkov
u Brna ve vlastnictví města.
33. ZM souhlasí s účastí v elektronické dražbě (i s jejími podmínkami), ve které by město Slavkov u Brna získalo do svého majetku pozemek parc. č. 391 zahrada
v k. ú. Slavkov u Brna o výměře 141m2.
34. ZM svěřuje rozhodování v elektronické dražbě
o nabytí pozemku parc. č. 391, zahrada, v k.ú. Slavkov
u Brna, starostovi města Slavkov u Brna.
35. ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 4990/1 orná
půda v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města Slavkov
u Brna do vlastnictví společnosti PEGAS GONDA, s.r.o.,
sídlem Čs. armády 322, 684 01 Slavkov u Brna, IČO:
48907341 za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku č. 3890-129-2018 ve výši 600,- Kč/m2 bez DPH.
Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.
Náklady související s převodem nemovitosti (správní
poplatek za návrh na vklad) uhradí společnost PEGAS
GONDA, s.r.o.
36. ZM neschvaluje směnu pozemků parc. č. 2971/3
ostatní plocha - zeleň v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
17m2 ve vlastnictví pana Marka Stloukala, za pozemky
parc. č. 2972/64 o výměře 47m2, parc. č. 2972/62 o výměře 85m2 a parc. č. 2972/57 o výměře 4m2, vše v k. ú.
Slavkov u Brna ve vlastnictví města.
37. ZM neschvaluje majetkové nakládání s pozemkem
parc. č. 3592 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře
3.414m2 ve vlastnictví města Slavkov u Brna z důvodů
ponechání pozemku pro možnost zajištění majetkoprávního vypořádání pozemků pro realizaci odvodnění budoucích poldrů pro zachycení extravilánových dešťových
vod nebo zpřístupnění pozemků v lokalitě Vinohrady.
38. ZM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury ve věci výstavby pro-

jektu: "Bytový dům ul. Slovanská, Slavkov u Brna" se
společností MCG DEV Slavkov, a.s., Lidická 2030/20, 602
00 Brno, IČ: 064 04 219, dle předloženého návrhu.
39. ZM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 4353/1
orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 240m2
ve vlastnictví města Slavkov u Brna za část pozemku
parc. č. 4332 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 240m2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, sídlem Malinovského 21, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 61729710 dle přiložené mapky a to bez finančního doplatku. Náklady související s převodem nemovitostí, tj. správní poplatek za návrh na vklad
a geometrický plán, uhradí město. Daňové povinnosti
budou splněny dle platné legislativy.
40. ZM schvaluje výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k pozemku parc. č. 965 zahrada z vlastnictví
pana Stanislava Olbrichta, do vlastnictví města za kupní
cenu ve výši 1.047.000,-Kč. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek pro zápis do KN)
uhradí město.
41. ZM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části
pozemku parc. č. 620/1 v k. ú. Slavkov u Brna dle žádosti
pana Kovaříka.
42. ZM schvaluje úplatný převod pozemků parc.č.
3727/2 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca
25m2; parc. č. 3728/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 25m2 z vlastnictví manželů pana Davida
Žemly a paní Věry Žemlové, za kupní cenu stanovenou
dle ZP č. 3714-169-2017 ve výši 35,-Kč/m2. Dále zastupitelstvo města schvaluje úplatný převod pozemku parc.
č. 4204 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 40m2
z vlastnictví manželů pana Davida Žemly a paní Věry
Žemlové za kupní cenu stanovenou dle ZP č. 3714-1692017 ve výši 1.800,-Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitostí (geometrický plán a správní poplatek
za návrh na vklad) uhradí město. Daňové povinnosti
budou splněny dle platné legislativy. To vše za podmínky
schválení financování zastupitelstvem města.
43. ZM schvaluje úplatný převod části pozemku parc.
č. 3727/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca
50m2 z vlastnictví pana Marka Žemly, za kupní cenu stanovenou dle ZP č. 3714-169-2017 ve výši 35,-Kč/m2.
Dále zastupitelstvo města schvaluje úplatný převod části
pozemku parc. č. 1488/2 zahrada v k. ú. Slavkov u Brna
o výměře 46m2 z vlastnictví pana Marka Žemly, za kupní
cenu 300,-Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitostí (geometrický plán a správní poplatek za návrh na
vklad) uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny
dle platné legislativy. To vše za podmínky schválení financování zastupitelstvem města.
44. ZM schvaluje Dodatek č. 2, změnu zřizovací listiny
Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Slavkov
u Brna, dle předloženého návrhu.
45. ZM schvaluje realizaci projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II v ORP Slavkov u Brna popsaného
v důvodové zprávě.
46. ZM schvaluje aktualizovaný text memoranda
o metropolitní spolupráci v předloženém znění.
47. ZM schvaluje Technickým službám města Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, změnu záměru využití
ÚIP ve výši 1.300.000,-Kč na pořízení čelního kolového
nakladače, dle důvodové zprávy.
48. ZM souhlasí se vznikem pracovněprávního vztahu
mezi městem Slavkov u Brna a neuvolněným členem zastupitelstva města Slavkov u Brna Ing. Hynkem Charvatem na práce spojené s realizací projektu "Zpracování
strategických dokumentů pro město Slavkov u Brna",
reg. č. CZ.3.4.74/0.0/0.0/16_058/0007368.

Úplné znění na www.slavkov.cz
Slavkovský zpravodaj na internetu

www.slavkovskyzpravodaj.cz

9/2018

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

5

141. schůze RM – 20. 8. 2018
1. RM doporučuje ZM zrušit Bankovní účet "Sdružené
prostředky" (SU 245 AU 0800), Bankovní účet "VHČ- Komerční banka" (SU 241 AU 0011), Bankovní účet "VHČ Komerční banka" (SU 241 AU 0015), Bankovní účet "VHČÚčet poliklinika" (SU 241 AU 0014)
2. RM doporučuje ZM převést zůstatky finančních prostředků zrušených bankovních účtů VHČ (SU 241 AU 0011,
SU 241 AU 0015, SU 241 AU 0014) beze zbytku na bankovní účet VHČ - běžný účet (241 0010) nejpozději do 31.
12. 2018.
3. RM doporučuje ZM převést zůstatek finančních prostředků bankovního účtu "Sdružené prostředky" (SU 245
AU 0800) beze zbytku na "Výdajový účet" (SU 231 AU
0800) města Slavkov u Brna neprodleně po schválení.
4. RM doporučuje ZM z účtu "VHČ - Běžný účet" (SU
241 AU 0010) po ročním zúčtování převést finanční prostředky přesahující hodnotu 3 000 000 Kč k datu 31. 12.
2018 na bankovní účet "VHČ - fond BTH" (SU 245 AU
0820 - Fond správy majetku) města Slavkov u Brna neprodleně po schválení účetní závěrky města Slavkov
u Brna.
5. RM doporučuje ZM zrušit BÚ - fond obnovy nemovitostí dříve fond rozvoje bydlení (SU 236 AU 0120).
6. RM doporučuje ZM zrušit BÚ - fond bydlení (SU 236
AU 0160).
7. RM doporučuje ZM převést zůstatek finančních prostředků fondu bydlení (SU 236 AU 0160) beze zbytku do
fondu rezerv a rozvoje (SU 236 AU 0140) neprodleně po
schválení v ZM.
8. RM doporučuje ZM převést zůstatek finančních prostředků fondu obnovy nemovitostí dříve fond rozvoje bydlení (SU 236 AU 0120) beze zbytku do fondu rezerv
a rozvoje (SU 236 AU 0140) neprodleně po schválení
v ZM.
9. RM doporučuje ZM schválit nový statut účelového
peněžního fondu města Slavkov u Brna "Fond rezerv
a rozvoje" v předloženém znění.
10. RM doporučuje ZM schválit nový statut účelového
peněžního fondu města Slavkov u Brna "Fond správy majetku", který nahradí Fond BTH v předloženém znění.
11. RM schvaluje směrnici č. 2/2018 o finanční kontrole
podle zákona č. 320/2001 Sb., v předloženém znění.
12. RM schvaluje směrnici č. 3/2018 rozpočtového procesu, v předloženém znění.

13. RM schvaluje směrnici č. 4/2018 o nakládání s pohledávkami, v předloženém znění.
14. RM schvaluje směrnici č. 5/2018 o pokladně, v předloženém znění.
15. RM schvaluje směrnici č. 6/2018 k poskytování dotací z rozpočtu města Slavkov u Brna dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v předloženém znění.
16. RM schvaluje směrnici č. 7/2018 pro oběh účetních
dokladů, v předloženém znění.
17. RM schvaluje směrnici č. 8/2018 určující vztahy
a hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
Slavkov u Brna, v předloženém znění.
18. RM schvaluje směrnici č. 9/2018 o provedení inventarizace majetku a závazků, v předloženém znění.
19. RM schvaluje pravidla č. 10/2018 pro provádění vyřazování a likvidace movitého majetku a pro činnost likvidační a škodní komise města Slavkov u Brna,
v předloženém znění.
20. RM schvaluje směrnici č. 11/2018 o cestovních náhradách , v předloženém znění.
21. RM uzavření darovací smlouvy na 2.500,-Kč mezi
městem Slavkov u Brna jako obdarovaným a Inženýrské
stavby Brno, spol. s r. o., se sídlem Hudcova 588/70b, 621
00 Brno-Medlánky, IČ 41601645, jako dárcem, v předloženém znění.
22. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod pozemků parc.č. 3727/2 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 25m2; parc. č. 3728/1 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 25m2
23. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod části pozemku parc.č. 3727/1 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 50m2
24. RM nedoporučuje ZM zveřejnit záměr prodeje části
pozemku parc. č. 620/1 v k.ú. Slavkov u Brna
25. RM schvaluje bezúplatné nabytí veřejné infrastruktury do majetku města od společnosti SKR stav, s.r.o., IČ:
269 61 474 dle předloženého návrhu dohody o převodu
technické infrastruktury.
26. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování přístupového chodníku
pozemku parc. č. 1090/1 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví města Slavkov u Brna, z ulice Kaunicova vedoucí kolem koupaliště k areálu golfového hřiště, se spo-

lečností Austerlitz Golf s.r.o., Rašínova 103/2, 602 00 Brno,
IČO: 49447394.
27. RM rozhoduje, že na základě podaných nabídek na
akci "Veřejné osvětlení ulice Nerudova" podala nejvýhodnější nabídku společnost ELEKTRO - PEGAS s.r.o., Čs. armády 317, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 26967804.
28. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci "Veřejné osvětlení ulice Nerudova" se společností ELEKTRO PEGAS s.r.o., Čs. armády 317, 684 01 Slavkov u Brna, IČO:
26967804 v předloženém znění.
29. RM ruší usnesení č. 2679/131/RM/2018.
30. RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotačních
prostředků Jihomoravského kraje na výměnu vrat stanice
JSDH v rámci programu Individuální dotace JMK 2018.
31. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 28. 08. 2017 k bytu č. 3, Zlatá Hora 1230,
Slavkov u Brna
32. RM nesouhlasí se zveřejněním záměru pronájmu
garáže, která je součástí stavby ,,staré Židovské školy".
33. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 30.000 Kč z rozpočtu města na rok 2018 Diecézní
charitě Brno, Oblastní charitě Hodonín na provoz Charitní
ošetřovatelské služby Bučovice a Slavkov u Brna a Hospicové péče v roce 2018 a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy předloženého znění (bude hrazeno
z položky "humanitární účely" (ve výši 17.000 Kč) a položky "OVV- nespecifické rezervy" (ve výši 13.000 Kč).
34. RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 2
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2018
s poskytovatelem sociálních služeb: Diecézní charitou
Brno-Oblastní charitou Hodonín, IČ 44990260, ve výši
120.911 Kč pro pečovatelskou službu. (bude hrazeno
z ORJ 50- ORG 78 "Sociální služby - jiný poskytovatel"
a z položky " OVV - nespecifikované rezervy").
35. RM schvaluje uzavření pojistných smluv s Hasičskou
vzájemnou pojišťovnou, a.s., se sídlem v Praze 2, Římská
45, PSČ 120 00, IČ 46973451, dle předložených návrhů.
36. RM schvaluje směrnici, kterou se mění směrnice
č. 1/2012, o sociálním fondu, v předloženém znění.
37. RM schvaluje vzájemnou výměnu ordinací mezi
MDDr. Vladimírou Loudovou a firmou NAIPPO s.r.o. Předmětem výměny jsou sousedící ordinace č. 2.26 a 2.27 ve
II. NP v budově Polikliniky, Tyršova 324, 684 01 Slavkov
u Brna.

142. schůze RM – 27. 8. 2018
1. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením
č. 388/21/ZM/2017 rozpočtová opatření v předloženém
znění
2. RM bere na vědomí průběžné plnění Programu rozvoje města na rok 2018.
3. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej
pozemku parc. č. 4990/1 orná půda v k. ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví společnosti PEGAS GONDA, s.r.o., sídlem Čs. armády 322, 68401
Slavkov u Brna, IČO: 48907341 za kupní cenu stanovenou
dle znaleckého posudku č. 3890-129-2018 ve výši
600 Kč/m2 bez DPH. Daňové povinnosti budou splněny
dle platné legislativy. Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad)uhradí společnost PEGAS GONDA, s.r.o.
4. RM Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností E. ON Distribuce, a. s., F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
28085400 týkající se pozemku parc. č. 2498/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna, jejíž vlastníkem je město, dle
přiloženého návrhu smlouvy a situace (stavba s názvem
"Slavkov, kabe smyčka NN Chlup") v předloženém znění.
5. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností E. ON Distribuce, a. s., F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
28085400 týkající se pozemku parc. č. 2497/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna, jejíž vlastníkem je město, dle
přiloženého návrhu smlouvy a situace (stavba s názvem
"Slavkov, kabel NN Kumr") v předloženém znění.

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemnee se společností E. ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400
týkající se pozemku parc. č. 2636/1 ostatní plocha v k. ú.
Slavkov u Brna, jejíž vlastníkem je město, dle přiloženého
návrhu smlouvy a situace (stavba s názvem „Slavkov,
kabel NN Vlčík garáž“) v předloženém znění.
7. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene – právo chůze a jízdy po části pozemku parc.
č. 1238/1 v k. ú. Slavkov u Brna mezi subjekty městem
Slavkov u Brna jako povinným a společností SKR stav,
s. r. o., sídlem Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 26961474,
jako oprávněným, dle přiloženého návrhu GP č. 34533153/2018, druh A.
8. RM schvaluje ukončení nájemního vztahu se společností Rakovec, a.s., sídlem Velešovice 1, 683 01 Rousínov,
IČ: 49976940, jejíž předmětem bude pozemkem parc.
č. 5401 orná půda o výměře 3 026 m2 v k. ú. Slavkov
u Brna část pozemku parc. č. 5399 orná půda o výměře
cca 7309 m2 v k. ú. Slavkov u Brna. Ostatní ujednání v nájemní smlouvě ze dne 13. 06. 2012 zůstávají v platnosti.
9. RM ruší své usnesení ze dne 06. 08. 2018 přijaté pod
bodem 2817/140/RM/2018.
10. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu na pozemku parc. č. 1037/1 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví města Slavkov u Brna, k projektu RD na pozemku parc. č. 1035/1 v k. ú. Slavkov u Brna s manželi Richardem a Dagmarou Švehlovými.

11. RM souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství
Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Hodonín, Wilsonova 7, 695 05 Hodonín, IČ: 44990260 k charitativní
sbírce ve spodní části Palackého náměstí dne 03. 10.
2018.
12. RM souhlasí s výsadbou zeleně na pozemku města
parc. č. 3189/15 v k. ú. Slavkov u Brna dle předložené žádosti pana Ing. Miroslava Šebely.
13. RM schvaluje zpracování podchodu do projektové
dokumentace v rámci projektu: „Rekonstrukce žst. Slavkov u Brna“, dle předloženého návrhu společností SAGASTA s. r. o., IČ: 045 98 555
14. RM rozhoduje na základě podaných nabídek na
akci „Revitalizace zámeckých skleníků na p. č. 978 v
k. ú. Slavkov u Brna“ podala nejvýhodnější nabídku
společnost OMNIA projekt, s. r. o., Vídeňská 127, 619 00
Brno, IČO: 26285932
15. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Revitalizace zámeckých skleníků na p. č. 978 v k. ú. Slavkov
u Brna“ se společností OMNIA projekt, s. r.o., Vídeňská
127, 619 00 Brno, IČO: 26285932 v předloženém znění
za podmínky schválení rozpočtového opatření řešícího
navýšení položky „Vypracování žádostí o dotaci včetně
zajištění dokladů“.
16. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu obchodních prostor sloužících k podnikání v přízemí polikliniky Palackého nám. 123, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
(Dokončení na str. 6)
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17. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu garáže,
která je součástí stavby „staré Židovské školy“ v k. ú.
Slavkov u Brna, parc. č. 574 na LV 10001, o výměře 36,74
m2. Nájemní smlouvy bude uzavřena na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši
650 Kč/m2/rok.
18. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu dle návrhu dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
– poliklinika 35/324, v předloženém znění
19. RM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 20. 12. 2013
s firmou VIVO CONNECTION spol. s r. o., se sídlem Nádražní 1178/7, Šlapanice, PSČ 664 51, IČ: 26900696,
v předloženém znění.
20. RM projednala podaný podnět občanů ve věci
„Zhoršení životního prostředí, alej u koupaliště, prašnost“.
21. RM bere na vědomí předložené nové podněty ze
strany občanů ke změně č. 1 územního plánu Slavkova
u Brna a předkládá tyto podněty zastupitelstvu města
k projednání.
22. RM doporučuje ZM nepřijímat další podněty, které
by byly zařazeny do z. č. 1 územního plánu Slavkova
u Brna a projednat nové podněty označené Z1/15 až
Z1/23.
23. RM doporučuje ZM podmínit, aby navrhovatel dílčí
změny zařazené do zadání pro změnu č. 1 územního
plánu Slavkova u Brna zcela hradil náklady spojené s jeho
pořízením.
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24. RM doporučuje ZM schválit Zprávu o uplatňování
územního plánu Slavkov u Brna včetně přílohy č. 1.
25. RM doporučuje ZM schválit předložený Program
pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb pro rok 2019.
26. RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky části
pozemku parc. č. 1089/9, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha – atletický ovál, travnaté hřiště, tribuna
a pozemku parc. č. 1089/2, zastavěná plocha a nádvoří,
jehož součástí je stavba be č. p./č. ev. – objekt občanské
vybavenosti – kabiny, oba ležící v k. ú. Slavkov u Brna.
27. RM doporučuje ZM schválit realizaci projektu MAP
II popsaného v důvodové zprávě.
28. RM doporučuje ZM schválit aktualizovaný text memoranda o metropolitní spolupráci v předloženém znění
29. RM schvaluje další postup při uzavírání smlouvy
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o nájmu movitých kulturních památek dle důvodové
zprávy.
30. RM doporučuje ZM vzít na vědomí další informace
o procesu uzavírání smlouvy o nájmu movitých kulturních
památek.
31. RM schvaluje zahraniční služební cesty Mgr. Evy
Oubělické, DiS do Rakouska dne 18. 09. 2018
a 02. 10. 2018 dle důvodové zprávy.
32. RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 15 Základní
škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
33. RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 16 Základní
škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
34. RM schvaluje program 26. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.

143. schůze RM – 30. 8. 2018
1. RM doporučuje ZM schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě
o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury ze
dne 22. 12. 2014 se společností SKR stav, s. r. o., IČ:
26961474 a SKR Living, s. r. o., IČ: 03552837, v předloženém znění.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
dle předloženého návrhu smlouvy na část pozemku parc.
č. 1237/7 se společností SKR Living, s. r. o., IČ: 03552837,
za podmínky schválení dodatku č. 1 dle předchozího
bodu zastupitelstvem města.

3. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Technickým službám města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, změnu záměru využití ÚIP ve výši 1 300 000 Kč
na pořízení čelního kolového nakladače, dle důvodové
zprávy.
4. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením
č. 388/21/ZM/2017 rozpočtová opatření v předloženém
znění.
5. RM schvaluje doplněný program 26. Zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

144. schůze RM – 10. 9. 2018
1. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vykonání
přezkoumání hospodaření mezi městem Slavkov u Brna
a auditorskou společností AUDIT KORREKT s. r. o., se sídlem
Tavolníkova 2013/II, 142 00 Praha 4, Krč, IČ: 25131265,
zastoupená jednatelkou společností Ing. Zdeňka Cáhlíková
v předloženém znění.
2. RM doporučuje ZM schválit směnu částí pozemků
parc. č. 3178/7 ostatní plocha o výměře cca 22 m2; parc.
č. 3187 orná půda o výměře cca 70 m2; parc. č. 3188/3
ostatní plocha o výměře cca 507 m2 a parc. č. 1494/3 ostatní
plocha o výměře cca 41 m2, vše v k. ú. Slavkov u Brna
z vlastnictví paní Ivany Skřivánkové, bytem U pošty 279/5,
625 00 Brno-Starý Lískovec do vlastnictví města a to za část
pozemku parc. č. 3178/1 ostatní plocha o výměře 460 m2
v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města do vlastnictví paní
Ivany Skřivánkové. Směna bude uskutečněna bez finančního doplatku. Náklady související s převodem nemovitosti
(správní poplatek za návrh na vklad a geometrický plán
uhradí obě strany (směnitelka a město) na půl. Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.
3. RM doporučuje ZM aby v nové směnné smlouvě byla
mj. tak é zakomponována dohoda o ukončení Smlouvy
o budoucí směnné a kupní smlouvě uzavřené dne
17.08.2005 mezi městem a paní Ivanou Skřivánkovou.
4. RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod části
pozemků parc. č. 341/6 a části pozemku parc. č. 346/6, oba
ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna o výměře 928 m2 ve
vlastnictví města dle přiloženého geometrického plánu
č. 3468-1004/2018, díky kterému tak vznikne nový pozemek parc. č. 341/13 z vlastnictví města Slavkov u Brna do
vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3,
601 82 Brno, IČ: 70888337. Náklady související s převodem
nemovitostí (správní poplatek za návrh) uhradí obdarovaný.
5. RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod pozemků parc. č. 341/5 a pozemku parc. č. 343/16, oba
ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna o výměře 829 m2 ve
vlastnictví Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3,
601 82 Brno, IČ: 70888337 dle přiložené ortofotomapy do
vlastnictví města Slavkov u Brna. Náklady související s převodem nemovitostí (správní poplatek za návrh) uhradí
město.
6. RM doporučuje ZM souhlasit s účastí v elektronické
dražbě (i s jejími podmínkami), ve které by město Slavkov
u Brna získalo do svého majetku parc. č. 391 zahrada
v k. ú. Slavkov u Brna o výměře 141 m2.

7. RM doporučuje ZM svěřit rozhodování v elektronické
dražbě o nabytí pozemku parc. č. 391, zahrada, v k. ú. Slavkov u Brna, starostovi města Slavkov u Brna.
8. RM doporučuje ZM schválit zahájení projektu výstavby nové policejní stanice na pozemku parc. č. 70 v k. ú.
Slavkov u Brna ve vlastnictví města
9. RM ruší možnost umísťování reklamních poutačů na
plotech v ulicích Husova na pozemku parc. č. 70 a Kollárova na pozemku parc. č. 686/1, vše v katastrálním území
Slavkov u Brna.
10. RM pověřuje odbor správy majetku, investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna zajistit ukončení nájemních smluv
na umísťování reklamních poutačů na plotech v ulicích Husova na pozemku parc. č. 70 a Kollárova na pozemku parc.
č. 686/1, vše v katastrálním území Slavkov u Brna.
11. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu, kanalizační
a vodovodní přípojky na parc. č. 2498/1 v k. ú. Slavkov
u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, k projektu rodinnému domu na pozemku parc. č. 2487 v k. ú.
Slavkov u Brna s panem Radovanem Chlupem a paní Martou Slezákovou.
12. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na stavební
práce, při kterých bude provedena rekonstrukce chodníků
na ulicích Zámecká a Kollárova, dle předložených návrhů
zadávacích podmínek soutěže.
13. RM bere na vědomí zápis z komise pro rozvoje
města a dopravy č. 28/2018
14. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „výměna oken budovy Fügnerova 110“ se společností INSTA
euro s. r. o., Rostislavova 554/54, Ivanovice na Hané, 683
23, IČ: 04720865
15. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání – poliklinika 61/324, která byla uzavřena s paní Jarmilou Jilichovou, IČ: 75812771 dohodou
k datu 31. 10. 2018.
16. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu místnosti
č. 1.24 v suterénu budovy polikliniky, Tyršova č. p. 324,
Slavkov u Brna, o výměře 16,25 m2, provozovna pedikúry
a manikúry. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a nájemné stanoveno ve
výši 900 Kč/m2/rok.
17. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, Litavská 1497, Slavkov u Brna s MDDr. Terezií
Gálovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
1 rok a nájemné stanoveno ve výši 55,50 Kč/m2.

18. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí peněžitého
daru pro Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, se
sídlem Purkyňova 36, 682 01 Vyškov, IČ: 00839205 ve
výši 100.000 Kč.
19. RM doporučuje ZM schválit darovací smlouvu
o poskytnutí finančního daru v předloženém znění.
20. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření
č. 68 v předloženém znění
21. RM schvaluje poskytnutí dotace Ekoklubu Pampeliška, z. s., Marefy 53, 685 01 Bučovice, IČ: 07013159 ve
výši 19.541 Kč.
22. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální dotace Ekoklubu Pampeliška, z. s., Marefy
53, 685 01 Bučovice, IČ: 07013159 v předloženém znění.
23. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace
Mgr. Petru Hlaváčovi, IČ: 75600111 ve výši 16.934 Kč.
24. RM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální dotace Mgr. Petru Hlaváčovi, IČ: 75600111
v předloženém znění.
25. RM schvaluje služební cestu Michalu Boudnému
dne 13. 09. 2018 do maďarského města Budapešť.
26. RM doporučuje ZM vydat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Slavkov u Brna a neuvolněným členem zastupitelstva města Slavkov u Brna
Ing. Hynkem Charvatem na práce spojené s realizací projektu „Zpracování strategických dokumentů pro město
Slavkov u Brna“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/
0007368.
27. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace, na školní rok 2018/19.
28. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace na školní rok 2018/2019.
29. RM vydává platový výměr Mgr. Janě Bangové, ředitelce Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková
organizace v předloženém znění s účinností od 01. 10.
2018.
30. RM schvaluje Ceník zájmového vzdělávání a pronájmu vnitřních prostor v DDM Slavkov u Brna ve školním roce 2018/2019 v předloženém znění.
31. RM schvaluje bezplatný převod uvedeného hmotného majetku z evidence DDM Slavkov u Brna do evidence ZŠ Komenského Slavkov u Brna.
32. RM schvaluje doplněný program 26. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.
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Demontáž věžičky z SC Bonaparte • Foto: 3x archiv MÚ

Kamerový systém
v centru města posílí
Historické jádro Slavkova u Brna a jeho širší
centrum bude nově hlídat celkem 14 kamer. Zastupitelé na posledním zasedání schválili nákup
pěti nových monitorovacích zařízení a další
zkvalitnění systému. Dvě kamery například přibydou na Panském domě na Palackého náměstí,
monitorována bude také ulice Husova, zejména
v oblasti kolem přechodu pro chodce a lékárny.
„Zároveň vyměníme také už deset let staré kamery, které nemají dostatečné rozlišení pro noční
vidění a nejde s nimi dobře přibližovat,“ doplnila
velitelka městské policie Radmila Fialová.
Díky kamerovému systému, který se v posledních letech daří modernizovat a posilovat se
podařilo chytit už několik pachatelů, zejména
vandalů a sprejerů. Kvalitní noční záběr z Palackého náměstí také pomohl strážníkům v uplynuvs
lých týdnech usvědčit zloděje kola.

V Nerudově ulici bude
první LED osvětlení
Sedm nových sloupů veřejného osvětlení
vztyčí elektrikáři v Nerudově ulici. Jedná se tak
o první LED lampy, které město zprovozní. Instalace dalších sloupů s úspornými žárovkami
bude následovat. „Do konce roku máme v plánu
osvětlit prostor v Nádražní ulici v okolí skautské
základny. Připravujeme také projekt na veřejné
osvětlení u garáží na Zlaté Hoře,“ doplnil vedoucí odboru investic a rozvoje Petr Lokaj.
Přestože Nerudova ulice je prvním městskou investicí s úspornou technologií, není to poprvé,
co je lidé mohou v ulicích spatřit. LED lampy
už svítí v ulicích Zelnice, Kaunicova a Příční,
kde je zprovoznili investoři obytných komplexů.
Spolu s instalací nových lamp na Nerudově ulici
pokládají technici do země také optický kabel
pro rychlejší internet. Pokračovat pak budou
vs
v ulici Zámecká a části Kollárova.

Finanční dar pro nemocné
Sto tisíc korun daruje město Slavkov u Brna
Nemocnici Vyškov na rozvoj oddělení léčby
dlouhodobě nemocných (LDN). Peníze budou
použity na rozvoj služeb, které zpříjemní pacientům pobyt v tomto zařízení. Peníze můžou sloužit
například na pokrytí prostor wi-fi nebo jako příspěvek na kabelový rozvod televizního signálu na
všechny pokoje či vybavení televizemi. Peníze do
vyškovské nemocnice neposílá pouze město
vs
Slavkov, ale také některé okolní obce.

Věžička na Bonaparte bude zářit mědí
Při opravě střechy společenského domu Bonaparte zmizela dominanta budovy – věžička.
Stavaři ji sundali jeřábem a převezli do klempířské dílny, kde ji budou téměř měsíc renovovat. Výsledkem bude zářící měděná kopule
s opravenými okrasnými prvky, včetně korouhvičky. „Dovnitř pak chceme umístit upomínkové předměty a vybrané dokumenty pro příští
generace,“ dodal starosta Michal Boudný. Střecha kulturního domu se začala opravovat letos
v létě a práce na ní potrvají do začátku listopadu.
vs

Atleti budou skákat o tyči. Stadion má
kompletní desetibojařské vybavení
Slavkovský stadion bude mít od letošního
podzimu kompletní zázemí pro atletický desetiboj. Zastupitelé na posledním zasedání
schválili dotaci Atletice Slavkov na zakoupení
vybavení pro skok o tyči včetně podkladního
roštu, stojanů a krycí plachty.
Slavkovský atletický stadion má certifikát
IAAF class 2 splňující podmínky Českého atletického svazu pro pořádání mistrovských atletických soutěží včetně měření běžeckých
časů elektronickou časomírou. Běžecká dráha
v délce 400 metrů má umělý polyuretanový
stříkaný vodopropustný povrch Conipur SP má

šest drah na oválu i na rovince. Nachází se zde
také technické sektory pro skok vysoký, daleký, trojskok, skok o tyči a hod oštěpem a také
koulařský sektor do 20 metrů, vrhačský sektor
s klecí pro hod diskem a kladivem. K dispozici
je také větroměr a přenosné překážky pro steeplechase a vodní příkop. Na stadionu se nachází také fotbalové hřiště 100 metrů x 62
metrů s přírodním trávníkem a umělým zavlažováním. Ochozy jsou koncipovány pro cca
500 sedících diváků, z toho 240 pod krytou tribunou. Zázemí stadionu obsahuje šatny,
vs
sprchy, WC, parkoviště a restauraci.

Velká šance pro Slavkov
Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí podle
čerstvých zpráv nové dotační tituly. Novinkou
je, že si na ně nově mohou sáhnout i města
s počtem obyvatel do 10 tisíc. To dosud nebylo.
Dotace budou vypisovány na sportoviště, komunikace i památkově chráněné objekty (to by
nám mohlo pomoci například v kauze domu
Husova 63).
Je možné, že by naše město mohlo získat dotace ve výši až 150 milionů korun na sportoviště a 200 milionů korun na komunikace.
Dotace do výše 30 milionů korun budou také
na revitalizace brownfieldů. Podmínkou je, aby
pozemek patřil městu a stavba poté sloužila
jeho obyvatelům, například jako škola, knihovna, klubovna nebo kulturní dům. Nepřipomíná vám to něco?
Co to znamená pro tvůrce rozpočtu města na
příští rok? Prioritně zajistit peníze na dokončení projektů tak, aby se mohlo žádat o nové

dotace. Pokud by se podařilo výše uvedené dotace získat, potom může být Slavkov za pár let
jedním velkým staveništěm… Samozřejmě
i v rozpočtech dalších období bychom si mohli
dovolit financovat projekty, o kterých dosud jen
sníme.
Které dopravní stavby město nyní připravuje?
Jedná se především o rekonstrukci Koláčkova náměstí, ulic Jiráskova, Malinovského,
dále po vyřešení drobných nejasností půjde
o rekonstrukce ulic Polní, Havlíčkova, Čapkova, Mánesova a Tylova.
A jak je to s regenerací sídliště Zlatá Hora I?
Etapa se zadrhla. Je sice zajištěn projekt pro
stavební povolení a stanoviska DOSS. Projekt
je pozastaven z důvodů nesouhlasu obyvatel
s vybudováním parkovacích stání před jejich
domy a z důvodu nezajištění financování přeMarie Jedličková
ložky kabelu E.ON.
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Kulturní, společenské a sportovní akce
ve Slavkově u Brna ve volebním období 2014–2018
Vážení čtenáři Slavkovského zpravodaje, v minulém čísle jsme zrekapitulovali investiční akce, které město Slavkov zrealizovalo v období
2014–2018. Život ale není pouze o penězích a stavbách, ale i o setkávání,
úsměvech, možnosti si popovídat a společně se radovat. I pro tyto oka-

mžiky jsme se snažili v uplynulých čtyřech letech vytvářet prostor. Přinášíme vám proto přehled těch nejzajímavějších momentů z kulturních
a společenských akcí, které jsme ve Slavkově společně prožili.

2015
29. ledna – setkání předsedů
vlád Česka, Slovenska a Rakouska na zámku.

2015
Srpen – první videomapping
napolenských her.

2015
Prosinec – vzpomínkové akce.

2016
26. ledna – Návštěva prezidenta republiky.

2016
Červen – Dny Slavkova – příjezd parní lokomotivy.

2016
27. června – hodnocení soutěže rozkvetlých sídel Entente
Florale. Slavkov získal stříbrnou stuhu.

2016
Září – koncert Hudby Hradní
stráže a Policie ČR.

2016
Červen – Dny Slavkova – předání znakového práva.

2016
3. září – Koncert Lucie Bílé na
nádvoří zámku.

2016
11. září – Ondráš – Příběh
zbojníka.

2016
Prosinec – Vzpomínkové akce.

Michal Boudný a Marie Jedličková
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2017
Duben – Ukliďme Slavkov.

2017
Květen – společenské setkání
při příležitosti 50 let od otevření SC Bonaparte.

2017
Červen – Dny Slavkova. Veletrh
zájmových organizací.

2017
Červen – Dny Slavkova.
Soubor Glitter Stars získal titul
mistra republiky.

2017
Srpen – Napoleonské hry.

2017
Září – Vojtěch Dyk a B-Side
band.

2017
Srpen – Austerlitzman.

2017
Listopad – lampionový průvod.

2018
Duben – slavnostní otevření
stadionu.

2018
2. června – vysazení lípy
k 100. výročí republiky.

2018
Červen – Dny Slavkova.

2018
Červen – Veteranfest.

2018
Červen – závěrečný koncert
festivalu Concentus Moraviae.

2018
Červen – Pietní akt v Darney
ke 100 letům republiky.
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V Zámecké ulici bude
opravený chodník
Obyvatelé Zámecké ulice a části Kollárovy
ulice budou za několik měsíců chodit po
novém chodníku. Od října totiž bude v této
ulici poskytovatel internetu, společnost VIVO
Connection, do země pokládat optický kabel.
Město tak spojí tyto výkopové práce s kompletní rekonstrukcí 450 metrů chodníku. Stavbaři tak položí nové podkladové vrstvy,
obrubníky a finální dlažbu. Práce budou hotovy do konce roku a nevyžádají si výrazná dopravní omezení. V průběhu stavby nebude
možné vjíždět do některých garáží u rodinných
domů. Majitelé budou informováni podle akvs
tuálního vývoje stavebních prací.

Slavkov navštívil 6. září ministr vnitra a 1. místopředseda vlády Jan Hamáček. Zajímal se
především o stavbu nové hasičské stanice vedle autobusového nádraží. Základní kámen k této
investici bude položen 1. října. V příštím roce tak už těžká auta s majáky nebudou jezdit centrem
města, ale pohodlně se napojí na obchvat I/50. V Husově ulici se také zajímal o proluku, kde
má Policie ČR v plánu postavit novou služebnu.

Kollárova ulice • Foto: J. Sláma

Na stadionu vyrostlo nové dětské hřiště
Skluzavka, tobogán, lanové prvky, houpačky nebo prolézací tunel. Dětské hřiště na
stadionu je od září bohatší o nové atrakce. Rozlehlá věžová sestava zabírající plochu téměř
osmdesát metrů čtverečních nahradila minihřiště se skluzavkou a houpačkou. Nové prvky
jsou určeny zejména pro děti od tří do čtrnácti
let. V následujících týdnech vedle atrakcí přibyde také nové pískoviště a lavičky.
„Nezapomněli jsme však ani na teenagery
a dospělé. Stávající street workoutové hřiště

Nádražní ulice • Foto: J. Sláma

Nové dětské hřiště • Foto: J. Sláma

jsme doplnili o další sestavu, jejíž součástí je
žebřík, hrazda, ručkovadlo a šikmá lavice,“
dodal starosta města Michal Boudný.
Dětské hřiště a workoutové prvky byly pořízeny díky podpoře ve výši 400 tisíc korun od
Nadace ČEZ. Program Oranžové hřiště pomáhá obcím a městům financovat budování
a rekonstrukce dětských a sportovních hřišť.
Celkem podpořila Nadace ČEZ vznik již 480
Oranžových hřišť v celé České republice částkou 347 milionu korun. Slavnostní otevření
hřiště za přítomnosti zástupců Nadace ČEZ se
uskuteční ve středu 10. října v 10 hodin. vs

Nádražní ulice se začne
v říjnu rekonstruovat
Slavkov se dočká další zrekonstruované
ulice. Od října se bagry objeví v Nádražní ulici
v úseku od odbočky do sídliště Nádražní po
hotel Florian, tedy cca 150 m. Kromě nového
povrchu, odvodnění a dalších úprav vznikne
i sedm parkovacích míst. Opravy si vyžádají
omezení pro majitele přilehlých garáží. Stavební práce však budou zorganizovány tak, aby
vjezd do garáží byl většinou umožněn. Kvůli
úpravám navrhli arboristé také vykácení některých smrků. Podél parkovacích stání však bude
vysazeno šest javorů. Rekonstrukce začne začátkem října a hotová by měla být do konce
vs
roku v závislosti na vývoji počasí.

Konstrukce na posilování • Foto: J. Sláma

Poděkování panu
MUDr. Oldřichu Pospíšilovi
Chtěl bych poděkovat panu zastupiteli Oldřichu Pospíšilovi za jeho práci v městském
zastupitelstvu, ve kterém byl od roku 2000
a svou prací významně přispěl k rozvoji našeho města. Výrazně se angažoval ve věci rekonstrukce polikliniky a zřízení výtahu, který
umožnil některým našim spoluobčanům snadněji se pohybovat po budově. Svými glosami
a poznámkami nejednou pomohl uvolnit mírně
napjatou atmosféru při jednáních, zvláště ve
chvílích, kdy byla sáhodlouze diskutována
různá řešení nějakého problému.
Přeji panu doktorovi, aby se ve zdraví mohl
dále věnovat své rodině, zvláště pak jeho miVladimír Soukop
lovaným vnoučatům.

Starosta Michal Boudný a místostarostka Marie Jedličková • Foto: J. Sláma (k rozhovoru na vedlejší straně)
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Slavkov se raketově rozvíjí.
Město si však musí udržet ráz malebného místa
Slavkovskou radnici čtvrtým rokem vede
starosta Michal Boudný (ČSSD) a místostarostka Marie Jedličková (KDU-ČSL) spolu
s místostarostou Petrem Kostíkem (ČSSD). Na
konci volebního období můžou první muž
a první dáma zhodnotit svoji práci pro město
a předložit Slavkovákům své účty. „Samozřejmě, že jsme si občas lezli na nervy a tvrdě
jsme debatovali o prioritách našeho města.
Jinak to ani nejde. Čtyři roky jsou velmi krátké
k uskutečnění všech plánů a každý má jinou
představu o tom, co je potřeba uskutečnit jako
první. Myslím ale, že se ale nemáme za co stydět a předáváme budoucím zastupitelům město,
které může být i nadále ideálním místem pro
život,“ zhodnotil starosta Michal Boudný.
• Ve vedení města spolupracujete čtyři roky.
Jak jste si rozdělili vaše kompetence a oblasti
zájmu? Dokázali jste si do nich „nekecat“?
Michal Boudný: Přestože jsme si na začátku
v koaliční smlouvě rozdělili kompetence, ve finále jsme hodně záležitostí řešili společně. Doménou mě a pana místostarosty Kostíka byly
investiční projekty, řízení zámku, Technických
služeb a městské policie.
Marie Jedličková: Na začátku jsem měla
z naší koalice obavy. Toto spojení se ale i po
prověření časem ukázalo jako nejúčelnější.
Mojí parketou v pozici místostarostky byly finance, sociální politika a bytové hospodářství.
• O jaké body jste vedli největší spory?
Michal Boudný: O peníze.
Marie Jedličková: Je to tak. Musím však říci,
že ta spolupráce nebyla žádná selanka. Naše
debaty byly často ostré i hlasité. Na druhou
stranu jsem přesvědčená, že to vedlo většinou
k pozitivním výsledkům a hlavně k tomu, že se
zásadní věci podařilo dotáhnout do konce.
• Čtyři roky stačily k tomu, abyste se sehráli?
Marie Jedličková: Stačily k tomu, abychom
se spolu naučili vycházet. Všechno je o kompromisu. Ani jedna strana nemůže mít do puntíku splněno všechno, co si usmyslela.
Michal Boudný: Můžu potvrdit, že nejvíce si
vážím toho, že dohody, které jsme spolu uzavřeli, platily.
Nastává období, kdy skládáte účty občanům tohoto města. Které projekty považujete za dokončené a které naopak potřebují
dotáhnout bez ohledu na to, jaké bude zastupitelstvo města?
Michal Boudný: Máme uzavřeno mnoho stavebních a investičních akcí. Jen namátkou: rozšíření základní školy Tyršova, rekonstrukce
stadionu, ulice Slovanská, Smetanova, vybudování cyklostezky, rekonstrukce kotelny na Zlaté
Hoře, zateplení domu s pečovatelskou službou
i polikliniky….
Marie Jedličková: Teď je potřeba úspěšně
uzavřít především dotační projekty. Tedy rekonstrukci zámeckých valů a zdi, jejichž
oprava je naplánována až do roku 2020. Přestože jsme na obě akce získali velmi štědrou dotaci, neznamená to, že můžeme skákat radostí.
Naopak – teď nesmíme udělat žádnou chybu.
Riziko vrácení dotace či by pro naše město znamenalo fatální následky.
Michal Boudný: Jako velkou výzvu následu-

jících let vnímám také modernizaci společenského centra Bonaparte. Díky výhodné a jedinečné koupi proluky v jeho sousedství se městu
otevírá možnost dát pod jednu střechu knihovnu, informační centrum, základní uměleckou školu a konferenční a společenské prostory.
O této možnosti se jedná už téměř dvacet let a já
si stojím za tím, že se nám podařilo vyjednat to
nejlepší a nejvýhodnější řešení! Dokonce lepší,
než se zvažovalo před deseti lety.
• Jak reálné je, že se s tak velkorysou přestavbou společenského centra Bonaparte
začne už v příštích letech?
Marie Jedličková: S kompletní opravou Bonaparte můžeme začít hned, ale se stavbou na
vedlejší proluce musíme počkat minimálně dva
roky, než dokončíme opravu valů a zámecké
zdi. Mezi tím ale můžeme udělat veřejnou soutěž, vypracovat studii i projektovou dokumentaci a dotáhnout stavební povolení.
• A co Koláčkovo náměstí? Slibovali jste, že
se stavba spustí už letos na jaře, ale zatím se
nic neděje…
Michal Boudný: Rekonstrukce Koláčkova
náměstí je opravdu reálná. Paradoxně nás ale
zbrzdil aktuální vývoj ve stavebnictví. Stavební
boom nejen ve Slavkově je tak enormní, že projektanti nestíhají a pokud po nich chcete něco
přednostně, tak jsou přehnaně drazí. Proto jsme
nestihli dotáhnout do konce stavební povolení.
Když se ale nové zastupitelstvo rozhodne na
tuto stavbu uvolnit potřebné miliony, pak se
projekt může spustit velmi rychle.
• Na jaké opravy a stavby má tedy Slavkov
reálně peníze?
Marie Jedličková: V následujícím volebním
období se můžou spustit opravy na Koláčkově
náměstí, Jiráskově a Malinovského. Město má
také na to, aby začalo rychle rozšiřovat i stavět
novou mateřskou školu.
• Často teď zmiňujete výstavbu nového nákupního centra v areálu bývalého cukrovaru.
Jak se o tento ryze komerční projekt mohlo
zasloužit vedení města či městský úřad?
Michal Boudný: Netvrdím, že jsme se zasloužili o finální obchodní dohody, do kterých
už díkybohu dnes nemůže zasahovat žádná
úřední ani vládní moc. Protože však tento projekt, který po několikáté začal zamrzávat, je pro
město klíčový, tak jsme se snažili dotáhnout do
konce alespoň tu část, která ležela na našich bedrech. Vykoupili jsme potřebné pozemky pro
stavbu budoucí kruhové křižovatky, bez níž by
budoucí investor nedostal stavební povolení.
A také jsem se osobně zajímal o vývoj obchodních jednání, které společnost LIDL vedla se
společností M Plus, která je vlastníkem většiny
pozemků v tomto brownfieldu. Jsem rád, že se
obě strany nakonec dohodly a za to jim patří
velké díky.
Když jste nastupovali před čtyřmi lety,
tak se česká ekonomika oklepala z ekonomické krize a i veřejné rozpočty začaly zažívat zlatý čas. Jak jste využili této příležitosti
a v jaké kondici nyní předáváte městskou
pokladnu?
Marie Jedličková: Městské finance jsou
zdravé, nepotřebují léčit. V rezervě máme nyní
uspořeno třicet milionů korun. Na ně ale nedo-

poručuji v příštích dvou letech sahat, protože
jdeme do složitého období, kdy se budou dokončovat velké dotační akce, o nichž jsem již
mluvila. Co se týče vyšších daňových příjmů,
tak i ty jsme se snažili primárně proinvestovat.
Jen za toto volební období jsme dokončili projekty v hodnotě 205 mil. Kč. Z městské pokladny investovali přes 130 milionů korun a ten
zbytek byl pokryt z dotací. Na nadcházející dva
roky jsme sehnali další dotace ve výši 100 milionů korun.
Michal Boudný: Ještě k tomu léčení městských financí – když jsme nastoupili, tak městská pokladna byla zadlužena 46 miliony korun.
Dalších 10 milionů jsme si půjčili na nákup
areálu Technických služeb. Koncem tohoto
roku zbývá splatit dlouhodobé úvěry ve výši 30
milionů korun.
• Které projekty, plány… by se podle vás měly
v následujících letech dokončit bez ohledu na
to, jaké bude budoucí vedení města?
Marie Jedličková: Udělala jsem rámcové výpočty na to, kolik by město potřebovalo na to,
aby bylo v solidním stavu a dostala jsem se
k částce půl miliardy korun.
Na vlastní kůži pociťuji, v jak hrůzném stavu
jsou chodníky. Po Slavkově jezdím s malou
vnučkou s kočárkem a místy to připomíná tankodrom. Ještě hůř jsem se cítila v zimě, když
jsem chodila tři měsíce o berlích. Je mi líto starých a špatně pohybujících se lidí, kteří musí
po takových nerovnostech chodit. V této oblasti
bych v dalších letech za sebe viděla prioritu
číslo jedna.
Michal Boudný: To je asi normální, že občané chtějí po vedení svého města zázraky,
které ale nejdou splnit lusknutím prstů. Když
ale hovořím s jinými starosty podobně významných a velkých měst, tak jsem přesvědčen, že
v posledních letech jsme společně dokázali nemožné – a teď nemyslím pouze vedení města,
ale i slavkovské podnikatele, zástupce spolků,
občanských sdružení, učitelů. A není to pouze
můj pocit. Kvalita života je i podle nezávislých
výzkumů ve Slavkově nadprůměrná oproti
jiným regionům.
Marie Jedličková: I proto je ale velmi důležité trvat na tom, že si Slavkov musí udržet ráz
maloměsta navzdory tlaku investorům a developerům.
Michal Boudný: Je nutné připomenout, že
masivní výstavba, které jsme nyní svědky je výsledkem bezbřehé podpory developerů v uplynulém období. Poučeni z tohoto vývoje jsme se
proto zaměřili na rozvojovou zónu naproti areálu
Lohman & Rauscher v Bučovické ulici a nechali
jsme zde vypracovat urbanistickou studii, která
jasně definuje místa pro městskou zeleň, parky,
hřiště… tak aby developeři pouze nestavěli
jeden dům vedle druhého, jak se tomu děje například na Zelnici. Kromě toho, že v tomto případě město jasně řeklo, jak si představuje život
v této lokalitě, tak tím i zbrzdilo samotný rozvoj.
Mnohokrát jsem opakoval, že samotný fakt, že
v územním plánu je tato lokalita určená pro bydlení neznamená, že se sem v blízké době začnou
stěhovat stovky lidí, na které nebude naše město
připraveno. Rozvoj této oblasti očekávám za
vs
deset až dvacet let.
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Slavkov si připomene vznik republiky odhalením
památníku i videomappingem
Slavkov u Brna si o víkendu 27. a 28. října
spolu s celou Českou republikou připomene
stoleté výročí od vzniku samostatného státu.
Oslavy odstartují v sobotu 27. října koncertem
dechového orchestru ZUŠ Němčice n. Hanou,
která si připravila slavnostní pásmo připomínající významné české hudebníky. V neděli,
v den vzniku Československa, pak vzpomeneme na oběti dvou největších světových konfliktů dvacátého století odhalením památníku,
na němž budou vypsána jména 221 nepřeživších slavkovských spoluobčanů. Následovat
bude lampionový průvod městem (ve spolupráci s Austerlitz Adventure), který zakončí videomapping na budově radnice a ohňostrojem.

Vzpomínání na oběti válek bude symbolicky
pokračovat i v pondělí 29. října, kdy do Slavkova dorazí delegace potomků židovských
obyvatel v doprovodu se zástupci Židovského
muzea v Praze a izraelské ambasády. Vedení
města předají ocenění, které vyzdvihuje dlouholetou snahu místních obyvatel o připomínání
(a nezapomínání) památky slavkovských Židů,
kteří se stali obětí genocidy.

O památníku
V srpnu byly položeny základy pro pomník, který bude stát v prostoru mezi kostelem
a zámeckými valy na Palackého náměstí.
Památník je dílem architekta Jana Snášela
a jeho týmu z ateliéru Livingstav. Budou ho
tvořit dvě žulové desky z absolutně černé žuly
– granit fantasy black. Kamenný blok byl vytěžen v Jihoafrické republice v jednom kuse,
kde je jedno z mála světových nalezišť takového druhu kamene. Oddělení na dva bloky
a leštění hlavních pohledových ploch proběhlo v severní Itálii s následným převozem
do České republiky k finálním úpravám.
„Cílem bylo nalézt vhodný kámen, který
má ideální strukturu a barvu. Při pohledu
zblízka budou vidět jemné stříbrné odlesky,
které v celkových pohledech na hmotu splynou. Myšlenka vytvořit jednoduchý a čitelný
památník samozřejmě koresponduje s tím, co
má památník vyjadřovat – černý granit svým
kontrastem a neproniknutelností evokuje smrt
a vnímá vážnost, smutek nad zmařenými, válkou strádajícími životy a vyjádření úcty těmto
obětem,“ vysvětlil architekt Jan Snášel.
Dva monolitické leštěné bloky budou čnít
2,8 metrů nad zemí. Zapuštěny budou ocelovými trny do železobetonového základu.

Prostor kolem památníku bude tvořit drobná
světlejší žulová kostka náhodně proložená
tmavším odstínem. Struktura předprostoru
památníku tak inverzně odráží strukturu použitého kamene, a tím utváří jednotný celek.
Ve tvaru kvádrů budou provedeny zářezy připomínající římské číslice I a II – jako označení světových válek.
Pod nimi pak budou vypsána jména 221
obětí s rokem narození a úmrtí. Na památníku
bude vytesán i QR kód, který vás pomocí telefonu odkáže na webové stránky památníku.
Tam najdete další podrobné informace. Památník bude nasvícen dvěma reflektory zabudovanými v dlažbě.
„Za jmény se skrývají osudy českých vojáků sloužících v rakouské armádě, legionářů,
spoluobčanů židovského původu umučených
v koncentračních táborech a popravených politických vězňů. Připomínají i ty, kteří se nedočkali svobody a zemřeli při osvobozování
města,“ uvedl slavkovský vydavatel Bedřich
Maleček, který jména zkompletoval. Příběhy
některých z nich jsou i součástí knihy Slavkov
u Brna v době světových válek.
„Našemu městu místo, které připomene
hrůzy válek a osudy těch, kterých se dotkly,
dosud chybělo. Cením si proto snahy všech,
kteří se zasloužili o jeho vznik, a zejména
těch, kteří svou prací na pátrání po jménech
stovek obětí dali této myšlence obrovský
přesah,“ doplnil starosta města Michal
Boudný.
Památník v číslech
2800 mm výška
1000 mm šířka
120 mm tloušťka
vs
2,2 tuny váha obou kvádrů

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města
Starosta města Slavkov u Brna Bc. Michal
Boudný podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:
dne 5. 10. 2018 od 14 do 22 hodin
a dne 6. 10. 2018 od 8 do 14 hodin
Místem konání voleb do zastupitelstev obcí:
• 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.: 131-133, 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, 10111016, 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, 1707.
• 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, nebo státní občanství
státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na
území České republiky volit (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem).
Každému voliči bude dodán nejpozději
3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí
hlasovací lístek do místa trvalého pobytu. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.
Michal Boudný v.r., starosta města
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Nevíte, kam s ní? Pomůže Vám nová aplikace

PROGRAM OSLAV VZNIKU REPUBLIKY
doprovodný program v sobotu 27. října
17.00 Společenské centrum Bonaparte
Dechový orchestr mladých, Němčice nad
Hanou
Slavnostní koncert ke vzniku 100. výročí
vzniku samostatného státu
Neděle 28. října
16.00 odhalení památníku obětem světových válek
17.00 lampionový průvod městem (ve spolupráci
s Austerlitz Adventure, sraz u kostela)
18.00 vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější
lampión
18.30 videomapping na radnici s ohňostrojem
19.00 koncert skupiny Výlet

V průměrné české domácnosti je nyní 16 kusů
světelných zdrojů. Jsou mezi nimi jak klasické
a halogenové žárovky, tak i úsporné zářivky či
LED diodové žárovky. Kam s nimi, když doslouží? Wolframové žárovky je možné vyhodit
do běžného odpadu. Úsporky je však, vzhledem
k malému obsahu rtuti, potřeba odevzdat k recyklaci. Navíc se díky recyklaci využije více než
95 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené.
Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná
zářivka a vy přemýšlíte, kde je ve vašem okolí
nejbližší sběrné místo, využijte užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“ společnosti EKOLAMP.
Nová aplikace vám rychle pomůže najít
sběrný dvůr, obchod s elektrem, supermarket,
obecní úřad, nebo další místa ve vašem okolí,
kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si
můžete zdarma stáhnout do mobilního telefonu
nebo tabletu s operačním systémem Android
nebo iOS. Kromě mapy sběrných míst aplikace
navíc obsahuje přehledný popis jednotlivých
druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení
znalostí.

QR kód iOS
QR kód Android
Ve Slavkově u Brna můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve sběrném dvoře na
Zlaté Hoře č. p. 1469, otevírací doba: po, st
13–18 hod., so 8–12 hod.) nebo zanést do malé
sběrné nádoby, která je umístěna na Městském
úřadě, Palackého nám. 260.
V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. Zpětný odběr světelných zdrojů pro
naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od
roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně
hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu
ušetří Slavkov u Brna finanční prostředky,
které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Lesní klub Pampeliška
Lesní klub Pampeliška je nově otevřenou
školičkou pro děti od 2,5–7 let. Našim cílem
je trávit s dětmi co nejvíce času venku – v přírodě. Pro zdraví dětí a jejich psychický vývoj
je pobyt v přírodě velmi prospěšný. Společně
objevujeme svět kokem nás všemi smysly. Děti
sledují přírodu, svět, v jejich proměnnách. Toto
vše přirozeně, klidně a hravou formou.
Uplatňujeme individuální a respektující přístup, pracujeme se zodpovědností dětí a společně s dětmi tvoříme dohody – pravidla, které

jsou pak následně všemi dodržovány. Využíváme prvky Montessori pedagogiky.
Zveme vás na den otevřených dveří.
Pojďte s námi ven! Společně prožijeme sobotní ,,školkové“ dopoledne v zámeckém
parku. Součástí programu je i prohlídka zázemí v budově Bonaparte.
Kdy: 6. 10. 2018 v 9.30 hodin.
Kde: v zámeckém parku u spodní kašny.
Těší se na vás tým lesního klubu
Pampeliška!

TŘIĎTE STARÉ ELEKTRO!
Za každý 1 kg starého elektra vhozeného do červených kontejnerů, obdrží Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 1 Kč.

POMŮŽETE
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÝM

Najděte si Váš nejbližší červený
kontejner a začněte třídit.
JE TO JEDNODUCHÉ.
V ČR jich je již 2 500
a stále přibývají další...

cervenekontejnery.cz
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Michaela Rájová zabodovala
v soutěži Podnikatelka roku
Okresní hospodářská komora Vyškov ve spolupráci s městem Vyškovem, Slavkovem a Bučovicemi
uspořádala v roce 2018 jedenáctý ročník podnikatelského setkání, na němž
již tradičně vyhlásila výsledky ankety
Podnikatelka roku. Podobně jako
v uplynulých pěti letech i letos v ní zabodovaly slavkovské podnikatelky.
V soutěži se hodnotilo celkem 15
žen ve dvou kategoriích. V kategorii
se zaměstnanci se podnikatelkou roku
stala Ludmila Prokopová, která v Otnicích vyrábí a prodává pracovní

oděvy. Na druhém místě se umístila
Michaela Rájová, provozovatelka půjčovny stavebních šatů ve Slavkově
u Brna. Třetí oceněnou byla Zlata Dušátková, provozovatelka hostinství ve
Švábenicích. Vítězství v kategorii bez
zaměstnanců získala Zuzana Moučková, která v Drysicích provozuje
kozí farmu. Druhou oceněnou byla
Iveta Vašková, provozovatelka potřeb
pro včelaře. Třetí místo obsadila Romana Korečková, která se věnuji prodeji výtvarných potřeb a keramiky ve
vs
Vyškově.

Sezona na koupališti 2018
Koupaliště ukončilo letošní sezónu
posledním prázdninovým víkendem,
kdy vlnu tropických veder přerušila
studená fronta, která s sebou přinesla
déšť a ochlazení. V průběhu měsíce
června a začátkem července vzhledem
k projevům nestabilního počasí bylo
koupaliště 14 dní v omezeném provozu. Srpnové nadprůměrné teploty
panovaly po zbytek letních prázdnin
a přispěly tím ke zvýšené návštěvnosti, kdy se celkový počet vyšplhal
na 37 900 registrovaných vstupů. Tím
jsme dosáhli na statistiku srovnatelnou s rokem 2015. Na rekordní počet
73.640 návštěvníků z roku 2003 můžeme jen nostalgicky vzpomínat.
Personální zázemí fungovalo během
celé sezóny profesionálně a jeho servis a vstřícný přístup se odrazily na
všeobecné spokojenosti hostů. V le-

tošním roce koupaliště oslavilo 32. narozeniny a je nezbytně nutné každoročně investovat do oprav jednotlivých
bazénových těles, údržby a renovace
dosluhujících technologií. Máme
spoustu podnětů vlastních i od návštěvníků na zlepšení služeb a servisu,
ale rozhodující je objem finančního
zdroje. Stěžejní pro nás je udržet celý
areál dle příslušných norem v bezpečných a hygienických podmínkách
s vlastní provozuschopností.
Slavkovské koupaliště je svojí
ideální polohou stále atraktivní a vyhledávané lidmi ze vzdálenějších lokalit. Nabídka komfortu a servisu
koupališť z okolních měst a obcí je pro
nás výzvou a motivací zároveň, abychom neustrnuli a udrželi jej i nadále
v konkurenceschopném stavu pro další
Petr Zvonek
generace.

Kurz plavčíků • Foto: P. Zvonek

Děti v MŠ Zvídálek • Foto: 2x archiv školy

Začátek školního roku v Mateřské škole Zvídálek
V tomto školním roce jsme poprvé v naší mateřské škole přivítali 73 nových dětí, které se
mohou těšit na nové kamarády, hračky a pestrý
program ve třídách.
Mateřská škola Zvídálek má dvě budovy
s celkovou kapacitou 208 míst. Z důvodu inkluzivního vzdělávání je jejich počet snížen na 203.
Děti se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Jsem mateřáček, zvídavý žáček“, který doplňují dílčí projekty. To
vše nám slouží k tomu, abychom připravily rozmanitou nabídku činností a děti odcházely
domů spokojené.

Velkou pozornost věnujeme logopedické prevenci a přípravě předškoláků na povinnou školní
docházku. V rámci projektu „Rovná záda“ zaměřeného na prevenci poruch vadného držení těla,
spolupracujeme s Mgr. Hanou Charvátovou.
Pro děti jsou také v průběhu roku přichystány
kulturní a výukové programy.
Už v září za námi do školky přijelo Divadlo
Kapsa z Andělské Hory s hudební pohádkou
„Nešťastný šafářův dvoreček“ a s dětmi jsme si
prohlédli výstavu ovoce a zeleniny.
K radostným a očekávaným okamžikům patří
již tradiční setkávání rodičů ve třídách v době

adventu a Svátku matek, která jsou spojena
s tvořivou dílničkou a dětským vystoupením.
Děti z naší mateřské školy také pravidelně vítají nové občánky města a potěší svým vystoupením spoluobčany v klubu žen, Svazu diabetiků
a Oblastní charity ve slavkovském penzionu.
Poděkování patří také všem sponzorům, kteří
svými dary podporují činnost naší školy.
Přejeme si, aby se dětem u nás líbilo, chodily
do školky rády, našly si nové kamarády a poznaly spoustu zajímavých věcí. Naším cílem je
vytvořit pro všechny pohodové, inspirující
a příjemné prostředí.
vedení MŠ Zvídálek
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První den ve škola • Foto: 2x archiv školy

Zahájení školního roku 2018/2019 v ZŠ Tyršova
V pondělí 3. září jsme slavnostně zahájili
školní rok 2018/2019. Kromě členů pedagogického sboru přivítali prvňáčky také hosté
z vedení města – pan starosta Bc. Michal
Boudný, pan místostarosta Mgr. Petr Kostík
a předseda školské rady pan Mgr. Bohuslav
Fiala.
Školní rok ovšem nezačal jen žákům prvních tříd, ale také novým žákům, kteří přestoupili do vyšších ročníků naší školy
a samozřejmě i těm, kteří do ní už nějaký rok
chodí. Celkem je ve škole k dnešnímu dni rekordní počet 401 žáků. Odpovídajícím způsobem byl rozšířen i počet členů pedagogického
sboru. Drobným negativem je ale velká naplněnost jednotlivých tříd. Je pravdou, že nás těší
zájem o „Tyršovku“, ale bohužel nejsme
schopni vyhovět všem zájemcům z okolních
obcí o studium v naší škole. Nicméně díky
nové přístavbě je o vzdělání dětí bydlících ve
Slavkově postaráno.

Během prázdnin se budova školy „vylepšila“ kompletním přemalováním interiéru a generálním úklidem. Došlo i k obnově některých
technických zařízení. V nové budově jsou už
odstraněny drobné nedostatky, které se po loňské rychlé výstavbě v průběhu roku projevily.
Také se nám podařilo zrenovovat podlahu tělocvičny.
Kromě výuky podle školního vzdělávacího
programu nabízí naše škola pro své žáky nepovinný předmět Zdravotní tělesná výchova
(projekt „Rovná záda“) a druhým rokem pracuje Klub zábavné logiky (projekt z OP VVV).
Mimo to naše škola a naši pedagogové spolupracují s DDM Slavkov u Brna. Poskytujeme
prostory pro kroužky a někteří učitelé pracují
jako jejich vedoucí. Rozhodli jsme se v letošním školním roce poskytnout učebny pro mimoškolní činnost i dalším organizacím
pracujícím s dětmi (například Konverzace
v anglickém jazyce s rodilým mluvčím, vě-

decké kroužky). V rámci výborné spolupráce
se ZŠ Komenského jsme se dohodli na umístění jednoho oddělení školní družiny v naší budově.
Od roku 2017 pracuje v naší škole speciální
pedagožka, která v rámci školního poradenského pracoviště pomáhá dětem, které potřebují podpůrná opatření nebo mají jiné potíže
ovlivňující jejich vzdělávání. Díky probíhajícímu projektu může v této důležité činnosti pokračovat.
Stále pracujeme s aktualizovaným informačním systémem Edupage, který slouží škole,
dětem i rodičům. Komunikace mezi učiteli
a rodiči je mnohem jednodušší a také informovanost rodičů se znatelně zvýšila.
Začal tedy nový školní rok a my věříme, že
se všem žákům ve škole bude líbit a získají vědomosti, které jednou budou potřebovat. Rodičům přejeme, aby spolupráce se školou byla
jp
ještě lepší, než očekávají.

Prvňáčci v ZŠ Komenského • Foto: 2x archiv školy

Zahájení školního roku v ZŠ Komenského
Školní rok byl zahájen 16. září 1918 o osmé
hodině ranní bohoslužbou. O desáté hodině na
konci společné konference učitelstva oznámil
ředitel školy dívčí, že si bere tříměsíční zdravotní dovolenou. Na počátku roku chybí ve
škole učebnice, což je způsobeno krutou a bezohlednou konfiskací jejich. Budova školní na
straně západní a průčelí středním je pětiletým
užíváním vojenské nemocnice valně poškozena hmyzem, hlavně štěnicemi do té míry
znečištěna, že bude vyžadovati značných a ná-

kladných oprav. Neznámý pachatel ořezal kůži
z kozy tělocvičné a tu prodal na boty. Místní
školní radou je opět zavedeno vyučování celodenní (dopoledne a odpoledne z nedostatku
místností – pozn. V. Soukop).
O sto let později jsme se sešli s žáky 1. ročníku a jejich rodiči u příležitosti zahájení školního roku 2018/19 v místnosti, která bývala
kreslírnou a v současné době ji využíváme jako
divadelní sál. Slavnostnímu zahájení byl přítomen i starosta města a předseda školské rady.

Poté se prvňáčci rozešli do svých tříd pod vedením třídních učitelek. Ostatní žáci zahájili
školní rok ve třídách se svými třídními učiteli.
Ve škole je učebnic dostatek, třídy jsou vymalované, uklizené a vyzdobené. Tělovýchovné
nářadí má patřičné revize a vyučování může
probíhat ve všech učebnách školy podle platného rozvrhu.
Přeji všem našim žákům úspěšný školní rok
2018/19.
Vladimír Soukop, ředitel školy
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Houslistka Esther Yoo a orchestr Czech Virtuosi ve Slavkově podruhé
Uplynulo 17 let od výmalby kaple sv. Kříže
(čímž byla dokončena výstavba našeho
barokního zámku), když se v roce
1786 započalo se stavbou nového
kostela Vzkříšení Páně. A právě
v tomto roce se v pražském
Stavovském divadle odehrála
mimořádně úspěšná premiéra
Mozartovy opery Figarova
svatba. Předehrou k této opeře
se 10. září uvedl v Historickém sále slavkovského
zámku
padesátičlenný
orchestr Czech Virtuosi s dirigentem Casparem RichEsther Yoo
trem. Letos již podruhé.

Nestává se často, aby v tomto sále zaznělo hudební těleso se třemi kontrabasy,
čtyřmi violoncelly, tympány apod. Kupodivu akusticky nepříliš dobrý sál se po zaplnění muzikanty a početným obecenstvem
stal zvukově velmi příjemným.
Hlavní hvězdou večera však byla
24letá houslistka Esther Yoo,
Američanka narozená korejským rodičům, která nyní hrává
na zapůjčené stradivárky z roku
1704 se špičkovými filharmoniemi po celém
světě. Ve Slavkově bravurně přednesla jediný
houslový koncert D dur, op. 35, pro housle
a orchestr skladatele P. I. Čajkovského. Toto
dílo napsal skladatel v roce 1878 za pouhých

jedenáct dní, ale je považováno za jeden
z vrcholů houslové koncertní literatury. Jako
přídavek zvolila Esther Yoo Bachovu sonátu
pro sólové housle.
Závěrečná skladba koncertu patřila opět
W. A. Mozartovi. Czech Virtuosi přednesli jeho
symfonii D dur, op. K. 385, „Haffnerovu“.
Kdo obětoval svůj volný večerní čas a přišel
na tento jedinečný koncert, určitě nelitoval.
A snad to nebylo ve Slavkově ani poslední vystoupení tohoto tělesa. Škoda jen, že část posluchačů rušila vystupující umělce i ostatní
posluchače nevhodným potleskem mezi jednotlivými větami děl, ač na tento zlozvyk či neznalost byli před začátkem koncertu pořadatelem
Ladislav Jedlička
důrazně upozorněni.

Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR • Foto: 4x J. Sláma

Koncert Hradní stráže a Policie České republiky
Sobotní podvečer (15. 9.) se nádvoří zámku
Slavkov - Austerlitz opět stalo svědkem jedinečného koncertu Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Toto špičkové těleso zavítalo do
našeho města již podruhé - před dvěma lety
spolu s námi oslavili 600. výročí městského
znaku. Při příležitosti oslav 100. výročí Česko-

slovenské republiky se jejich repertoár zaměřil
na české evergreeny od Hašlera, Ježka, Suchého, Svobody... ale i světové šlágry Franka
Sinatry. Zážitek umocnil energický zpěv předních českých zpěváků Gabriely Urbánkové
a Tomáše Savky. Soubor, který běžně doprovází nejvýznamnější státní události a reprezen-

tuje naši republiku v zahraničí, se tak ve Slavkově představil v uvolněnější a veselejší atmosféře. Dlouhotrvající poslech stojících diváků
byl odměnou za jejich výkon. Koncert se uskutečnil za podpory policejního prezidenta
genmj. Tomáše Tuhého. Diváci si jej tak mohli
vs
užít zdarma.
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Výzkum šibenice • Foto: archiv ZS-A

9/2018

Památník • Foto: archiv ZS-A

Přednáška o slavkovské šibenici
V úterý 2. října 2018 v 17 hodin se v Rubensově sále slavkovského zámku uskuteční
přednáška s názvem Archeologický výzkum
slavkovské šibenice. S průzkumem lokality šibeničního vrchu na hranici katastru Slavkova
a Křenovic (nedaleko silnice spojující obě
sídla) posluchače seznámí badatelský tým vedený prof. PhDr. Josefem Ungerem, CSc.
z Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity Brno (Ing. arch. Jan
Velek, RNDr. Robin Pěnička, MUDr. Zuzana

Den seniorů
I tento rok se můžete těšit na nabitý program
oslav dne svátku seniorů. V neděli 30. 9. na seniory čeká od 10 do 11 hodin protažení u jógy
ve společenském centru Bonaparte. (Nezapomeňte si vzít s sebou podložku na cvičení.) Od
13 do 14 hodin vystoupí v rámci programu dne
seniorů na nádvoří zámku Karel Gott revival
a od 14 do16 hodin bude probíhat na SC Bonaparte výtvarný workshop pro seniory. Vstupné
pro seniory na výše uvedené akce je zdarma.
Pro seniory bude ve dnech 29. 9. a 30. 9. zvýhodněné vstupné do expozice Austerlitz – malé
PN ZS-A
město velkých dějin za 50 Kč!

Balážová a Mgr. Alica Křápková). Slavkovská
šibenice totiž od svého zániku v polovině 18.
století totiž postupně upadala v zapomnění
a její přesné místo ani podoba nebyla známa.
Vědci její polohu přesně lokalizovali a provedli
zde archeologický výzkum. Výsledkem byla
řada pozoruhodných poznatků. Přednáška zajímavou formou doplňuje letos otevřenou expozici Právo útrpné. Přednáška bude pro
veřejnost zdarma.
Martin Rája, ZS-A

Francouzská komedie Zelňačka v SC Bonaparte
Dovolujeme si Vás pozvat 4. prosince od 19
hodin do velkého sálu SC Bonaparte na divadelní představení nastudované podle slavné
knihy a ještě slavnějšího filmu s Luisem de
Funèsem.
V hlavních rolí se Vám představí skvělý Oldřich Vízner a Otakar Brousek ml. Sekundovat jim bude neméně talentovaný Vojtěch
Záveský, kterého můžete znát z televizních seriálů Ulice nebo Vinaři, v roli ufona Oxana.
Dále pak zkušený Jan Szymik a mladinká
Barbora Jánová v alternaci s Barborou Hruškovou.
K čemu vylepšovat svět, když to nejlepší

bylo již dávno vymyšleno? A co se stane, když
ufonům zachutná pravá francouzská zelňačka?
Příběh se odehrává na společném dvorku dvou
věčně připitých vesnických prďolů, kteří by
rádi zastavili čas pod nekonečnou oblohou
plnou hvězd. A právě tam někde v nekonečnu
potřebují to nejlepší, co lidstvo vytvořilo. Není
divu, že za stodolou zaparkuje létající talíř.
Francouzský venkov, víno, muzika, přátelství,
polívka, hvězdná obloha a UFO. To jsou hlavní
atributy této komedie.
Vstupenky si můžete zakoupit online na
stránkách www.zamek-slavkov.cz nebo v InforZS-A
mačním centru na Palackého nám. 1.
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Kino Jas – promítání
na SC Bonaparte

Program kina Jas – říjen

Vážení občané, po úspěšném letním filmovém festivalu si vás dovolujeme pozvat na opětovné promítání filmů, tentokrát však v jiných
prostorách – ve velkém sále Společenského
centra Bonaparte. Protože se však musíme vyrovnat i s dalšími aktivitami SCB i ve městě
samém, uskuteční se v měsíci říjnu jen tři projekce – viz program vedle.
Děkujeme za pochopení a těšíme se vaši
Jiří Blažek, ZS-A
návštěvu.

KRÁLÍČEK PETR

neděle 14. října, 16.30 hodin

Vánoční koncerty M. Křížky
Ani letos nebude v adventním čase chybět
hudba v podání Martina Křížky a jeho přátel
z Městského divadla v Brně. Klasické i autorské písně si i letos budete moci vychutnat hned
dvakrát. Obě vystoupení se uskuteční v sobotu
15. prosince v časech 15.30 a 19.30 h. v sále
mkp
SC Bonaparte.

Hrůzostrašné prohlídky zámku
Prokažte odvahu a přijďte v sobotu 27. 10.
na Zámek Slavkov – Austerlitz. V časech 18,
19 a 20 hodin 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 srdečně 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.
David Kučera, Zámek Slavkov – Austerlitz

Dýňobraní
V neděli 14. října proběhne již tradiční zámecké dýňobraní na
nádvoří zámku Slavkov – Austerlitz. Od 13
hodin si můžete vyzkoušet
vyřezávání,
zdobení či malování
dýní. Pro děti bude připraveno malování na obličej a malování pískem.
Ozdobené dýně si pak děti vystaví v tajemném
zámeckém podzemí a za svitu svíček ukážou
svým rodičům, prarodičům a kamarádům. Děti
se jistě zabaví i v dětské dílničce a vy zatím
můžete ochutnat výrobky z dýní.
Máme připravenou soutěž, o nejlepší, jedlý
výrobek z dýně! Od 12 do 13 hodin proběhne
registrace výrobků (při menší velikosti, prosíme více vzorků). Od 13 hodin bude probíhat
ochutnávka a po 15. hodině vyhlásíme výherce. Každý ze soutěžících bude odměněn
a výherce soutěže se může těšit na vstupenku
do ZooParku Vyškov a volné vstupenky na
hřiště Vlnka na Golf Hotelu Austerlitz.
Na zámecké dýňobraní Vás srdečně zve programové oddělení zámku Slavkov – Austerlitz.
PN ZS-A

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však
o svůj životní prostor dělit nemíní – a už vůbec ne se zvířaty. A tak začíná bizarní válka o teritorium – mezi ním a obyvateli
zahrady. Režie: TWill Gluck Žánr: Rodinný / Animovaný / Komedie / Dobrodružný / Fantasy
95 minut, český dabing, vstupné 65 Kč

sobota 20. října, 19.30 hodin

AVENGERS: INFINITY WAR
Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem studia Marvel a přináší na
stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat
úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír
jednou provždy. Režie: Anthony Russo, Joe Russo. Hrají: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans,
Scarlett Johansson, Don Cheadle, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Chadwick Boseman, Zoe Saldana. Žánr: Akční /
Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi
149 minut, český dabing, vstupné 80 Kč

neděle 21. října, 16.30 hodin

SHERLOCK KOUMES
Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké
zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje jistý detektiv Sherlock, který se do řešení téhle
záhady pustí s nasazením sobě vlastním. Škoda jen, že je taky ze sádry. Animovaná komedie Sherlock Koumes volně
navazuje na úspěšnou trpasličí shakespearovskou adaptaci Gnomeo a Julie. Režie: John Stevenson. Žánr: Animovaný /
Komedie / Dobrodružný / Rodinný
86 minut, český dabing, vstupné 65 Kč

Koncert dechového orchestru ZUŠ Němčice nad Hanou
Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou,
z.s. vystoupí v sobotu 27.října v 17 hodin v SC
Bonaparte.
Dechový orchestr v Němčicích nad Hanou
působí na Základní umělecké škole od r. 1984.
Od té doby se orchestr postupně rozvíjel a rozrůstal se o stále nové nástrojové sekce. V současné době má orchestr na 60 členů a má
kompletní nástrojové obsazení patřící do výbavy
moderního dechového orchestru. Hráči pochází
z řad žáků hudebního oboru, studentů středních
a vysokých škol, učitelů a absolventů školy. Základem repertoáru jsou koncertní skladby našich
i zahraničních autorů, transkripce populárních
melodií různých žánrů a také původní moderní
symfonická dechová hudba.
Soubor se stal nedílnou součástí kulturního
dění ve svém regionu. Vystupuje také na významných hudebních festivalech a soutěžích dechových orchestrů v ČR a v zahraničí.
V minulosti to byla mimo přehlídky také Mezinárodní soutěž v polském Jastrzebie-Zdroju, kde
získal 3. místo. V roce 2007 se zúčastnil Mezi-

národní soutěže dechových orchestrů v Praze
s umístěním ve zlatém pásmu ve střední třídě.
V roce 2008 získal orchestr 1. místo a titul absolutního vítěze na mezinárodní soutěži v polském Leszně. Dirigent orchestru získal na
soutěžích v Praze a Leszně i cenu poroty pro
nejlepšího dirigenta. V r. 2009 se mimo domácích festivalů účastnil Mezinárodní soutěže velkých dech. orchestrů Ostrava 2009, kde získal
ocenění ve zlatém pásmu, stejně jako v r. 2011
na mezinárodní soutěži dechových orchestrů
v polském Rybniku. Na mezinárodní soutěži Ostrava 2011 skončil s umístěním ve stříbrném
pásmu. Na festivalu ve španělském Malgrat del
Mar v r. 2014 získal orchestr 3. místo a umístění
ve zlatém pásmu. Mimo soutěžní vystoupení
navštívil orchestr Francii, Německo, Litvu, Srbsko a v roce 2016 také Norsko. V letošním roce
vystoupil orchestr v německém Twinwillershagenu. Na svých vystoupeních od r. 2003 úspěšně
spolupracuje se skupinou Pražské mažoretky.
Dirigentem orchestru je Jindřich Novák.
PN, ZS - A
Vstupné je zdarma.

XI. zámecká jízda sv. Huberta
Jménem Jezdeckého klubu Acaballado z.s. a zámku Slavkov – Austerlitz Vás zveme na 11. ročník Zámecké jízdy sv. Huberta, která se koná dne 27. října 2018. Odjezd jezdců ze stájí Němčany
v 11 hodin. Zahájení programu ve Slavkově v zámeckém parku bude ve 13 hodin. Proběhne zde
požehnání koním a jezdcům, soutěž ve skákání Mini-maxi, halali aneb hon na lišku. Přístup na
Acaballado z.s
akci je pro veřejnost zdarma.

VÝSTAVBA BYTİ
A RODINNÝCH DOMİ
VE SLAVKOVÜ U BRNA

vyberte si svıj

VYSNÜNÝ DİM

Operátor výroby
O perátor výroby

2DĔHYNU@ÈURSĔHJNKHRĪ
Seøizovaè vstøikolisù

'@MCKDQ

H andler L@MHOTK@MSR
m anipulants
L@SDQHKDL

2JK@CM¨J
m ateriálem
CQĹAĔ ITMHNQ
Kontaktujte nás:
kari
era@ cegan.cz
*NMS@JSTISDMR
+420 775 884 413

J@QHDQ@BDF@M BY
+420 775 884 413

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

vyberte si svıj

VYSNÜNÝ BYT

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

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

MI
1 5 L E T S VÁ

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
sobota 8–11 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.

www.slavkov-hutnimaterial.cz

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• mzdová účetní
• odborný poradce/odborná poradkyně
pro operační sály
• personalista/ka
• výrobní controller
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické výrobě
Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• 3 dny dovolené navíc
• příplatky nad zákonnou výši –
příplatek za odpolední směnu
16 Kč/hod; příplatek za práci v
noci 27 Kč/hod; příplatek za práci
v sobotu 15 % průměrného vý-

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

Podporujeme naše nejmenší
Společnost FenStar s.r.o. již několik let přispívá na
podporu dobrých věcí. V letošním roce jsme se rozhodli
věnovat částku 25.000 Kč Domovu pro postižené děti
LILA v Otnicích.
Dětský domov LILA pečuje o 30 dětí s tělesným, duševním či sociálním postižením. Každodenní péče
a rozvoj těchto dětí vyžadují řadu speciálních pomůcek,
které nejen jim, ale i jejich ošetřovatelům, usnadňují život.
Jednou z nich je i speciální polohovatelná vana, na jejíž
nákup bude ﬁnanční částka věnována. Máme obrovskou
radost, že můžeme přispět,
podpořit tuto smysluplnou věc
a usnadnit tak dětem jejich životy.

L I L A

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

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

www.fenstar.cz
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MASÉRSKÉ, REKONDIČNÍ
A REGENERAČNÍ SLUŽBY

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Narození

MASÉRSKÉ STUDIO RELAX
sportovní a rekondiční masáže

Slavkov u Brna, Brněnská 95
obj. na tel. 603 593 617
marta1.bilkova@seznam.cz

Filip Farmačka
* 15. srpna 2018 • 4,05 kg, 52 cm
Slavkov u Brna

NOVĚ VE SLAVKOVĚ

FORMAT 1

9/2018

spol. s r. o.

hledá spolupracovníky
na tuto pozici:

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

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

PEDIKÚRA • MANIKÚRA
a další služby.

Nově otevřená provozovna

Blahopřání
Dne 20. září 2018 oslavil své krásné životní
jubileum 70 let pan

VÁCLAV LUSKAČ
Hodně zdraví a štěstí do dalších let
přejí manželka Eva a dcery Eva, Pavlína
a Markéta s rodinami.
Blahopřání
Dne 24. září 2018 oslavila paní

LIBUŠE SŤAHELOVÁ
krásné 80. narozeniny
Hodně zdraví a štěstí do dalších let
milované mamince, babičce a prababičce přejí
dcery Irena, Jarmila a Libuše s rodinami.
Blahopřání
Dne 4. října 2018 oslaví krásné kulaté životní jubileum
paní

JANA GÖTZ
(roz. Lánská)
Pevné zdraví, štěstí, spokojenost, pohodu a životní elán
do dalších let přeje syn Roman s rodinou.
Blahopřání

Zborovská 47, Slavkov.

Dne 2. října 2018 oslaví druhé narozeniny
vnuk Jany Götz

Tel.: 603 231 564, 603 332 343

MICHAL PAPEŽ

Jógou ke zdravému pohybu

Spoustu zábavy, radosti a rodinného štěstí mu do života
přeje sestřička Nikolka, Káťa a rodiče Roman a Hanka.

Kdy: úterý 18.30–19.30 h.
Kde: tělocvična ZŠ
Tyršova Slavkov
Cena: 80 Kč / lekce
Těší se Kamila Císařová

ZASTAVÁRNA – BAZAR
RYCHLÁ PŮJČKA

• peníze ihned na ruku, solidní jednání

VÝKUP ZLATA

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

ZASTAVUJEME, VYKUPUJEME, PRODÁVÁME

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

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

Slavkov u Brna, Brněnská 97

Divadelní návraty se přesouvají na sobotu
Vzhledem k nízké účasti se mění termíny
Divadelních návratů. Přesouvají se na sobotní
večer. Zahájení promítání bude v 19 hodin. Perioda akce 1x za měsíc se nemění. Místo –
farní sál se také nemění.
V sobotu 20. října se můžeme těšit na jedno
z nejlepších představení Kupce benátského,
které mohlo slavkovské publikum poprvé
shlédnout v r.2008, a se kterým soubor velmi
úspěšně zabodoval na festivalu v Bučovicích.
Úspěšnost hry byla taková, že inspirovala
nejen k uspořádání Shakespearovských dnů
v r.2011, ale i k natočení některých filmových
scén přímo v Benátkách a ve Veroně. Tyto záběry pak byly díky střihací technice vloženy

do záznamu divadelní hry. V rámci říjnových
Divadelních návratů budete moci shlédnout
v premiéře tuto zdařilou „koláž“. Budete také
moci ocenit různé fígly, které filmové záběry
umožňují, např. postavy na filmových záběrech hrají jiné osoby než ty na divadelních
prknech a přitom divák má dojem, že vidí stále
stejnou osobu. Kostým, paruka a záběr z toho
pravého úhlu umožnily, že ji já jsem si mohla
střihnout jednu z hlavních postav. Kterou? To
prozradím až na premiéře.
A na závěr ještě termín letošních posledních
D.návratů – budou v sobotu 17. listopadu a na
programu bude komedie Jak se zbavit Alberta.
Ludmila Nosková

Charita oznamuje, že v rámci Dne charity a Týdne sociálních služeb uspořádáme dne
8. 10. 2018 veřejnou prezentaci charitních služeb ve Slavkově u Brna na náměstí Palackého
v době od 13 do 15 hod. Zúčastní se zástupci všech služeb, které ve Slavkově a okolí působí,
tj. Centra denních služeb, Charitní pečovatelské služby, Charitní ošetřovatelské služby, Mobilního hospice sv. Filipa Neri a také Charitní poradny Bučovice a Slavkov u Brna. Přijďte se
zeptat na vše, co Vás o naší práci zajímá. Jste srdečně zváni.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Opustili nás

Vzpomínka
Dne 7. září 2018 tomu byly tři roky, co nás navždy opustil syn,
manžel, tatínek a bratr, pan

Ondřej Šimonek (1940)
Marie Boudná (1924)
Stanislav Křivánek (1955)
Miroslav Olejník (1925)
Miloslav Šiler (1925)
Bohumil Holoubek (1951)
Milan Stehlík (1946)

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

Vzpomínka
V našich srdcích jsi stále s námi.
Dne 9. září 2018 uplynulo 20 roků, kdy nás opustila naše maminka,
babička a prababička, paní

MARIE CHROMEČKOVÁ
Všechny, kdo jste ji znali, prosíme o tichou vzpomínku.
Rodina Chromečkova a Kubíčkova.
Vzpomínka
Odešla… zhasly oči, které vždy jen s láskou na nás hledívaly, zmlkla ústa,
jež nikdy nedovedla ranit, dotlouklo srdce maminky nejlaskavější.
Dne 20. září 2018 uplyne první smutné výročí, kdy nás navždy opustila paní

JA R M I L A Š E DÁ
Dne 21. srpna 2018 by se dožila 92 let.
S láskou vzpomínají dcera Miroslava a syn Vojtěch s rodinami.
Vzpomínka
V našich srdcích jsi stále s námi.
Dne 28. září 2018 uplyne 20 roků, kdy nás opustila naše maminka, paní

VLASTA SALOMONOVÁ
S láskou stále vzpomíná dcera, syn, vnoučata a pravnoučata.
Všem, kdo vzpomenou s námi, děkujeme.
Vzpomínka
Navěky žije ten, koho nosíme s láskou ve svém srdci.
Dne 1. října 2018 vzpomeneme 10. 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
Nikdy nejde zapomenout na toho, kdo nám schází.
S úctou, láskou a stále bolestnou vzpomínkou uctíme dne 3. října 2018
7. výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínnka a dědečka, pana

17. 8.
19. 8.
31. 8.
3. 9.
6. 9.
10. 9.
14. 9.

INZERCE
PEDIKÚRA, MANIKÚRA a další služby.
Nově otevřená provozovna – Zborovská 47,
Slavkov. Tel.: 603 231 564, 603 332 343.
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
PRODÁM dýně Hokkaido a velké oranžové
dýně. Tel. 737 971 271.
PRODÁM dvě oranžové židle, kovová
kostra, sedák z kůže, výška 92 cm, š. 43 cm.
Cena 700 Kč. Tel. 723 826 089.
HLEDÁM udržovaný byt ke koupi – Slavkovsko, Brno-venkov. Tel. 739 912 867.
KOUPÍME rodinný dům se zahrádkou. Dohoda jistá. Tel. 703 668 397.
HLEDÁME chalupu nebo chatu se zahradou
do 50 km od Brna. Tel.: 602 102 038.
KOUPÍME 3+1 ve Slavkově. Hotovost. Telefon: 739 586 722.
KOUPÍM rodinný dům, Slavkov a okolí. Prosím, nabídněte! T: 602 185 147.
MLADÁ rodina s dítětem shání podnájem 2+1
popř. 2+kk ve Slavkově. Tel.: 732 650 673.
PRODÁM Seat Arosa r.v. 1997 červ. barvy,
3dveře, najeto 85 000 km, garážov. Zimní pneu
zdarma. Cena 25 000 Kč, tel. 728 210 123.
PRONÁJEM bytu 2+1 ve Slavkově u Brna,
Zlata Hora. Byt je plně vybavený, částečně
rekonstruovaný. Více info: 604 241 803 nebo
najemslavkov@seznam.cz.
REFLEXNÍ terapie, masáže, autopatie s postupnou harmonizací těla. Objednání po domluvě, tel. 603 829 963, drenako@seznam.cz.

F R A N T I Š K A K U DY
Všem, kdo v tento den vzpomenou s námi, děkuje manželka Hana,
syn Jiří a dcera Jitka s rodinami.

Sólo pro Tango demente
Říká se, že nejvíce zaměstnaní jsou důchodci.
Věřte nevěřte, je to tak. Právě proto se po několika odkladech, dostává na světlo černá komedie
Tango demente, jejíž autor Nenad Djapič je původem z bývalé Jugoslávie. Nazkoušely ji čtyři
herečky ze slavkovského Divadelního spolku
mezi svými nesčetnými povinnostmi, zaměstnáním, podnikáním a aktivním „babičkováním“.
Je to heroický výkon a klobouk dolů.
O tom, že se máme na co těšit, svědčí již
hvězdné obsazení hry divadelními matadorkami Marií Gottwaldovou, Martou Tesákovou,
Elenou Knotkovou a Eliškou Rubešovou , která
se kromě netradičně pojaté role ujala souběžně

své režijní prvotiny a ve spolupráci se Stanislavem Olbrichtem tento svůj režijní počin dotáhla
do finále (alt.Alenou Doležalovou). A o čem
hra je? Je to hra o životě v jeho druhé polovině
či spíše třetí třetině. V každém případě to není
hra bezduchá, ale hra „o něčem.“ Je to černá
komedie, což samo o sobě naznačuje, že humor
bude drsný, navíc komedie s kriminální zápletkou a vskutku nečekaným rozuzlením. Více neprozradíme, jen to, že se budete bavit.
Premiéra Tanga demente je připravena na sobotu 6. října 2018 v 19 hodin a repríza na neděli
7. října v 16 hodin. Obě představení se budou
so
hrát v sále SC Bonaparte ve Slavkově.

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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Kondiční cvičení
TJ Sokol Slavkov, oddíl kondičního cvičení, pořádá pravidelná kondiční
cvičení v tělocvičně ZŠ Tyršova každé úterý a pátek od 19.30 hodin. 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

pro děti od tří let + komunikativní skupiny pro děti ZŠ
Elektronická přihláška na

www.jazyky-bucovice.cz

Festival ptactva
ČSO, ZO ČSOP Rousínov a Slavkovský ochranářský spolek vás srdečně zvou na festival ptactva, který se uskuteční v sobotu 6. října od 8
hodin. Sraz u rybníčku na návsi v Rousínově-Kroužku. Na programu
budou ukázky odchytu a kroužkování ptáků.
PN

Pozvánka na cvičení
Svaz diabetiků ČR Slavkov pořádá opět pravidelné rehabilitační cvičení,
určené zejména pro seniory pod vedením Mgr. Libuše Vlachové. Začali jsme
v pondělí 17. září v 16.30 h. v tělocvičně ZŠ Tyršova a pak celkem desetkrát
ve stejnou dobu. Poplatek pro naše členy je 100, pro ostatní 200 Kč, který si
můžete nechat proplatit u své zdravotní pojišťovny. Pravidelné cvičení je
součástí léčebného režimu diabetiků, u všech účastníků dochází k lepší pohyblivosti a k udržení aktivity do vysokého věku. Cvičíme podle svých možMarie Miškolczyová
ností a pro dobrou pohodu, přijďte se přesvědčit.

Poradenská kancelář
DE TOXIK ACE ORGANISMU
PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše
strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

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

Autoservis
Josef Novoměstský

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

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

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

www.automotoslavkov.cz

Travesti skupina Divoké kočky ve Slavkově 9. listopadu v 19 hodin,
sál Bonaparte, vstupenky v prodeji v Infocentru města.
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Exkurze do Hoštic-Heroltic
Ve čtvrtek 6. září navštívili žáci 2.B AU a 3.B
AU ISŠ Slavkov u Brna Muzeum zemědělských strojů v Hošticích-Herolticích. Expozice
tohoto muzea je ukázkou způsobu hospodaření
a života vesnického lidu našeho regionu 19.
a 20. století. Stálá muzejní expozice ZOD Haná
se sídlem ve Švábenicích ukazuje veřejnosti zemědělské stroje i drobné předměty tak, jak byly
užívány v zemědělských usedlostech a později
v zemědělských družstvech během hospodářského roku. Žáky nejvíce zaujaly kolové traktory, jimž je věnována samostatná expozice.
Mnohé z nich jsou plně funkční a svědčí o manuální zručnosti všech nadšenců, kteří je do tak
výborného stavu uvedli. Exkurze byla vhodným doplněním odborných znalostí žáků,
především těch, kteří se učí v oboru automechanik pro nákladní automobily a stavební
E. Zemánková, ISŠ
stroje.
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Golfisté na kolech opět pomohli
V pátek 24. 8. se sešli golfisté, kteří rádi
jezdí na kole, nebo chcete-li cyklisté, kteří hrají
rádi golf, na třetím ročníku akce s názvem
Austerlitz Golf & Bike. Díky pokračující spolupráci s Austerlitz Adventure, jsme stejně jako
při minulých ročnících mohli využít pro cyklistickou část tohoto sportovního dvojboje 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 spolu se svým bratrem a zároveň starostou našeho města Michalem Boudným.
Cílem této akce není pouze příjemně strávený den při sportu, ale také podpora malého
Lukáška Pospíšila ze Slavkova. Veškerý výtěžek ze startovného spolu s příspěvky sponzorů
rekrutujících se především z řad slavkovských

Slavkovská pípa po pětačtyřicáté
V sobotu 1. září proběhl 45. ročník Slavkovské pípy. Startovalo se tradičně z hostince na
Špitálce po klasické trati Slavkov Špitálka (1.
pivo) – Křenovice (2. pivo) – Hrušky (žádné
pivo) – Vážany (3. pivo) - Slavkov Na zastávce
(4. pivo) – Cíl Špitálka.
I přes přes nepříznivé počasi se na start postavilo 147 závodníků a závodnic, což je stejně
jako v loňském roce, takže rekordní účast 162
účastníků z roku 1982 je stále nepřekonána.
Závodníci se po vypití startovního piva vydali na trať směr Křenovice. Nejnáročnější část
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závodu čekala na závodníky mezi Vážany
a Slavkovem. Tento rok počasí moc závodu nepřálo, kromě ranního deště, začal během závodu malý deštík který se změnil ve velký
lijavec. Všechna čest závodníkům, kteří to nevzdali a doběhli do cíle.
Jako první proběhl cílem Lukáš Koudelka
v čase 43,38 min. a obhájil loňské vítězství.
Druhý doběhl Radovan Kyjovský v čase 44,41
min. a na třetím místě doběhl Petr Eliáš v čase
45,44 min. Jako první žena doběhla Lenka Lošťáková v čase 52,20 min. V 19.40 h. proběhlo

Start Slavkovské pípy • Foto: R. Lánský

firem (Foodex, Mitas, Golf hotel Austerlitz,
Slavkovský pivovar, SKR Stav, Austerlitz
Lusk) činil letos 20 000 Kč. Tuto částku jsme
velmi rádi předali Lukáškovi a jeho rodičům,
kteří je použijí na jeho rehabilitační pobyt.
Chtěli bychom velmi poděkovat všem kteří
nám finančně, materiálně a organizačně poGCA
mohli.

Golfisté • Foto: archiv GCA

Výsledky 45. Slavkovské pípy
1. místo muži – Lukáš Koudelka (Slavkovský pivovar)
2. místo muži – Radovan Kyjovský (Cyklo Kyjovský)
3. místo muži – Petr Eliáš
1. místo ženy – Lenka Lošťáková
2. místo ženy – Denisa Ciesarová (Černý mamby)
3. místo ženy – Ljuba Dušilová (12º proti proudu)
1. místo týmy muži – Slavkovský pivovar
2. místo týmy muži – Cyklo Kyjovský
3. místo týmy muži – Fernet
1. místo týmy ženy – Černý mamby
2. místo týmy ženy – Mcyho vinné sklepy Ženy
První Slavkovák v cíli – Radovan Kyjovský
Poslední jednotlivec v limitu – Lachtan
Poslední tým v limitu – Mcyho vinné sklepy Muži
Nejvíce piv v limitu – Stanislav Komárek – 9
Nejvíce účastí – Jaromír Rozsypal – 30
Nejstarší účastník – Suchomel Roman
45.místo v cíli – Martin Horný
Nejvzdálenější účastník – Petr Eliáš
Nejmladší účastník – Jan Pivec

slavnostní vyhlášení výsledků a udělení cen.
Děkujeme všem, kteří podpořili závod jak cenami, tak osobní pomocí při organizaci závodu
a zajištění bezpečného průběhu přes rušnou
silnici E50.
A co říci na závěr? Jen to, že se doufám
všichni sejdeme v sobotu 7. září 2019 na 46.
MP
ročníku Slavkovské pípy.

Oblastní výstava ovoce a zeleniny
Po dvou neúrodných rocích, ve kterých jarní
mrazy zničily nadějnou úrodu letos vše bohatě
odkvetlo. Následkem tropických teplot s nedostatkem vláhy bylo mnoho nekvalitního ovoce.
Přesto se pěstitelé, kteří se naší již XIII. oblastní výstavy ovoce a zeleniny mělo čím pochlubit. Svědčí o tom vítězná odrůda Šampion
pana Vojtěcha Jedličky ze Slavkov a u Brna
a mnoho dalších, které obdivovali velmi spokojení návštěvníci. Nejen jablka, kterých bylo
nejvíce, ale též hrušky, švestky, hrozny vinné
révy, zelenina, česneky, mišpule, oskoruše
a fíky. To vše bylo zasazeno do krásných expozic, které zhotovil pro ZO ČZS Otnice florista pan Kokeš, zahrádkářky z Heršpic
a hlavně žáci ZŠ Komenského, MŠ Zvídálek
a Karolínka. Při vstupu do výstavních sálů každého návštěvníka upoutala opona jeviště. Výtvarné znázornění Podzim očima dětí vytvořily
děti z DDM pod vedením svých učitelek. Toto
téma se neslo celou výstavou. Výbornou polév-

kou a mnoha velmi chutnými pomazánkami se
připravovali patří poděkování spokojených návreprezentovali žáci z oboru kuchař-číšník z ISŠ
štěvníků při odchodu. Jejich slova: „Krásná výSlavkov u Brna pod vedením paní Sigmunstava, výborné, fantastické“ nás brala za srdce.
dové. Také naše organizace ČZS nabídla výDíky a těšíme se na setkání na dalších výstaVladimír Luža, ZO ČZS Slavkov u Brna
robky ze zpracovny ovoce a to Bio jablečný
vách.
mošt, pravá švestková povidla
a jablka od pěstitele ze Střílek.
Návštěva dětí ze ZŠ a MŠ –
to je vždy fantastický a nezapomenutelný zážitek, s jakým
zaujetím sledují vystavovaná
jablíčka, hledají svá výtvarná
díla na panelech a hlavně
v expozici včelařů hledání
včelí královny mezi živými
včelami. Velká návštěvnost
nás potěšila hlavně tím, že
lidé mají zájem o pěstování
vlastního kvalitního ovoce pro
své domácnosti.
Vyhodnocení soutěže o jablko roku • Foto: B. Maleček
Všem, kteří tuto výstavu
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Slavkovské hody letos s výročím posvěcení oltáře
V roce 2000 byly obnoveny ve Slavkově
Svatourbanské hody, v souvislosti se slavením
svátku svatého Urbana, patrona města. Po
osmnácti letech se svatourbanské hody mění
na Slavkovské hody a budou slaveny v polovině měsíce října s výročím posvěcení oltáře
ve slavkovském kostele. Budou to vlastně
hody posvícenské. Slovo posvícení má svůj
původní význam se slovem posvěcení, a to se
váže k datu výročí posvěcení místního kostela
a oltáře. Ve Slavkově máme jednu zajímavost,
známe datum posvěcení nového oltáře, o svěcení kostela se v historii pátrá a termín zatím
zjištěn nebyl. Pro hody je tedy historií určena
neděle kolem 12. října, neboť to je den posvěcení oltáře.
Svěcení oltáře se konalo v neděli 12. října
1986 večer v 18.00 hodin. Tehdy nebyl v Brně
žádný biskup (komunistický režim nepovolil
celých 18 let jmenovat biskupa), slavnost se
konala za účasti představitele diecéze, kapitulního vikáře Mons. Ludvíka Horkého. Tehdejším farářem byl P. Stanislav Forst, který nechal
nejdříve vydláždit celý oltářní prostor mramo-

Poděkování
Děkujeme pracovnicím Charitní ošetřovatelské služby Mobilního hospice sv. Filipa
Neri ve Slavkově u Brna, zejména sestře
Martě Šmerdové a vrchní sestře Sylvě Barnetové za profesionální a lidský přístup, kterého se nám dostalo v době nemoci našeho
tatínka.
rodina Galatova

rovou šachovnicí a vyrobit oltář, ambon (čtecí
pult) a sedadla kněží z vračanského vápence.
Dřívější oltářní mřížka byla odstraněna a prostor byl zvýšen na tři schody. Návrh oltáře
zpracoval brněnský výtvarník Milivoj Husák,
který se do Slavkova nedávno vrátil a dokončil
návrhy nynějších sedadel a zpovědnic, mimo
jiné je také autorem křížové cesty na Urbánek.
Jak takové svěcení oltáře probíhalo? Požehnanou vodou byli na znamení pokání a na připomínku křtu pokropeni lidé, kteří tvoří
duchovní chrám. Potom byl pokropen také
nový oltář. Následovaly společné prosby
k Bohu a svatým, zvané litanie. Podle starého
římského zvyku se do oltáře vkládaly ostatky
mučedníků, aby se tak znázornilo, že oběť svatých má svůj původ a sílu v oběti Ježíše Krista.
Do našeho nového oltáře byly vloženy ostatky
svaté Marie Goretti. Po pronesení modlitby
s úmyslem navždy zasvětit oltář Bohu následovalo pomazání olejem křižmem. Oltář se tak
stal znamením Krista, který je ustanoven
Otcem za nejvyššího kněze, aby na oltáři svého
těla přinesl svůj život jako obět’ za spásu všech.
Pálením kadidla na oltáři se naznačuje, že Kristova obět’, která se na oltáři tajemně zpřítomňuje, vystupuje k Bohu jako příjemná vůně.
Znázorňuje také modlitby věřících, které jako
prosby a díky vystupují až k Bohu. Oltář byl
přikryt plátny, vždyť je Pánovým stolem, kolem
kterého se radostně scházejí věřící, aby se posilnili pokrmem, Tělem a Krví obětovaného
Krista.
Slavkovské hody se tedy konají ve dnech 12.
až 14. října. V neděli 14. října vyjde v 9 hodin

krojovaný průvod se sochou sv. Urbana od radnice do kostela, kde bude náš nový farní vikář
P. Stanislav Pacner sloužit mši svatou k výročí
posvěcení kostela. Přijměte srdečné pozvání.
P. Milan Vavro

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle 9.00,
18.00, úterý 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek 7.00,
pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30.
Svátost smíření přede mší sv. v neděli ráno i večer,
v úterý a pátek. Každé úterý 19.00 – 20.00 ve farním
kostele.
Nedělní bohoslužby v obcích: Heršpice 7.30, Němčany 11.00, Hodějice 11.00.
4. 10. Mše v penzionu v 8.00.
5. 10. Návštěvy nemocných.
5. a 6. 10. Příprava dětí ke svátostem, DSR.
6. 10. Pouť mužů, Neratov a tvrz Bouda.
13. 10. Mariánská pouť v Žarošicích v 17.30 (autobus
16.30).
14. 10. Slavkovské hody a výročí posvěcení oltáře, 9.00
mše s průvodem od radnice, 18.00 večerní mše.
20. 10. Světlo z Arsu, divadelní představení o svatém faráři
Arském, divadlo z farnosti Zašová, sál Domu svaté Rodiny ve Slavkově v 16.00 hodin.
20. 10. Divadelní návraty, Kupec benátský - koláž divadelních a filmových záběrů, 19.00 fara sál.
21. 10. Misijní neděle, sbírka na misie.
26. - 28. 10. Obnova pro dívky od 15 let, „Ohnivzdorný“
na téma filmu.
28. 10. Odhalení pomníku k výročí republiky, 16.00 Slavkov
u Brna.

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

Děti z KMŠ Karolínka • Foto: sx archiv školy

Začátek nového školního roku v KMŠ Karolínka
Podobně jako v jiných školách, tak jsme
i my v Karolínce zahájili nový školní rok přípravným týdnem. Na jeho začátku jsme se již
tradičně účastnili dvoudenního vzdělávacího
semináře, tentokrát zaměřeného na komunikaci s rodiči, pořádaného společností Franze
Ketta. Přednášející nám pomohli uvědomit si,
co je častou příčinou nedorozumění, a co s tím
můžeme dělat, aby naše komunikace byla
efektivní. Protože společným cílem učitelů
i rodičů je dobro dětí, součástí kurzu byly
i praktické ukázky práce s dětmi zaměřené jak
jinak než na komunikaci, která probíhá neustále.
První školní den jsme přivítali s dětmi, které
naši školku navštěvovaly v loňském školním
roce. Povídali jsme si o zážitcích z prázdnin
a společně jsme se připravovali na další den,
kdy přivítáme nové děti. Ty se již do školky těšily. Občas ukápla slzička a přepadl je stesk po
mamince. Ale jako ostatní děti i ony to zvládly
a všichni se těšíme na to, co nás letos čeká.
Kromě dětí jsme přivítali i jejich rodiče na spo-

lečné schůzce, na níž mimo jiné sestra Vojtěcha jako zástupce zřizovatele Československé
provincie Chudých školských sester Naší Paní
poděkovala rodičům za důvěru, se kterou svěřují do naší péče své děti.
Ve středu 19. 9. jsme ve spojení s brněnskými církevními školami v rámci Dne církevního školství, který se váže ke svátku svaté
Ludmily, zavítali s dětmi mezi nemocné
a starší lidi do různých slavkovských zařízení,
abychom jim přinesli trochu té dětské, upřímné
radosti. Děkujeme i touto cestou do Braunu,
penzionu i na psychiatrické oddělení za milé
přijetí a těšíme se na další spolupráci.
V Bibli je duha znamením nového začátku
pro lidstvo. Letošní školní rok je v naší školce
ve znamení duhy, která se bude po celý školní
rok klenout nad hradem v naší školkové zahradě. Ať nám i všem kolemjdoucím připomíná, že každý den můžeme začít znovu, ať
tento školní rok je pro nás začátkem něčeho
nového a krásného.
Za KMŠ Karolínka p. uč. Helena Lungová

Hody ve Slavkově
Slavkovská chasa v čele se stárky vás srdečně zvou na Slavkovské hody. Ty letos proběhnou ve změněném termínu. Letošní termín
vychází ze zápisů, jak tomu bylo za první republiky a předcházejícím Rakousko-Uhersku.
Takže i my se tímto způsobem zapojujeme do
probíhajících oslav 100 let od vzniku ČSR.
STRUKTUROVANÝ PROGRAM:
Pátek 12. října
17.00 stavění máje na náměstí
Sobota 13. října
15.00 krojovaný průvod městem po stárkách od
radnice
20.00 Začátek hodové zábavy s DH Zlaťanka v SC
Bonaparte.
Během zábavy vystoupí naše krojovaná chasa.
Neděle 14. října
9.00 krojovaný průvod od radnice a hodová mše
v chrámu Vzkříšení Páně

Aktuální dění a informace lze najít na FB
Folklór Slavkovska.
Adam Blahák
Za celou chasu
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Slavkovák plný hudby a radosti
To byl můj otec Břetislav Rozsypal.
I když 13. října tohoto roku uplyne 20 let od
jeho úmrtí, žije ve vzpomínkách celé rodiny
a mnoha přátel stále.
Těm, kdo tatínka znali, není třeba více připomínat. Tento medailonek patří především
mladé generaci a novým obyvatelům Slavkova. Záměrně v něm nejmenuji nikoho z rodiny, žádného z tatínkových kamarádů
a spolutvůrců, bylo by jich mnoho a nesluší se
někoho opomenout. Tyto řádky náleží vzpomínce na tatínka, zaslouží si to.
Narodil se v roce 1923 ve Slavkově a prožil
tu celý svůj život. Chtěl se věnovat hudbě,
jenže válka plány překazila. Pracoval jako instalatér, později projektant, ale žil hudbou.
I jeho svatba s naší maminkou v prosinci 1951
byla hudební událostí, muzikanti ze Slavkova
a okolí doprovázeli po mši svatební průvod od
kostela až do tatínkova rodného domu na Brněnskou. Rodiče měli krásné manželství, plné
tolerance a lásky, i když veškerý rodinný život
se odvíjel od termínů hudebně-divadelně-společenských událostí ve Slavkově.
Když jsme byli s bratrem malí, vyprávěl
nám tatínek místo pohádek obsahy oper a operet. Pamatuji si je dosud. A také si pamatuji
četné návštěvy, které se u nás střídaly. Povídalo
se, pojídalo, popíjelo a také muzicírovalo. Tatínek však žil především na „kulturáku“.
U žádných akcí nechyběl, naopak je inicioval
a většinu organizoval. Podílel se i na přestavbě
Kulturního domu, několik let se doma diskutovalo o stavebních úpravách, o moderním zařízení, o výtvarných dílech v interiéru,

Břetislav Rozsypal v r. 1943 • Foto: archiv rodiny

o přípravě velkolepého představení k slavnostnímu otevření v květnu 1968.
Byl snad u všech divadelních produkcí buď
jako dirigent, hráč v orchestru, nebo hudební
spolutvůrce. Nejvíc mi v paměti utkvělo povídání o úspěšném provedení operety O. Nedbala Polská krev, nebo operety F. Lehára
Země úsměvů, to bylo na konci 50. let minulého století. Osobně vzpomínám na průřez
operou A. Dvořáka Rusalka, se sólisty z Janáčkova divadla v Brně, v roce 1968. Nebo na výpravný projekt s názvem Z operety do operety
s velkým orchestrem, sborem a sólisty, u kterého jsem v roce 1971 jako mladá moderátorka
byla. Těch operet, činoher a různých komponovaných pořadů bylo mnoho.
Postupně založil různé typy tanečních
orchestrů a hrál v nich. Nejprve to byl TAJB,
později STYL, STUDIO, ještě později BIG
BAND. Většinou je i vedl, dirigoval, doprovázel četné plesy a taneční večery, vymýšlel
a připravoval zábavné pořady pro Slavkov
i okolí, zval účinkující hosty z řad profesionálních umělců z Brna i Prahy, ale především spolupracoval s celou plejádou slavkovských
muzikantů, zpěváků, tanečníků, konferenciérů,
komiků, zkrátka Slavkováci bavili Slavkov. Pamětníci z řad místních účinkujících dodnes na
tatínka nedají dopustit.
Doménou a chloubou tatínkova hudebního
zájmu bylo Slavkovské orchestrální sdružení.
Pravidelné koncerty na velmi dobré úrovni, výchova mladých muzikantů, hostování studentů
z brněnské střední či vysoké umělecké školy.
Dodnes mnozí mí současní kolegové na JAMU
či hráči z orchestru Janáčkovy opery vzpomínají na tatínka jako na výjimečného člověka
a dobrého dirigenta. V paměti mám i poslední
koncert v roce 1996 k výročí ZUŠ. Na této
škole v 90. letech vyučoval. Byl velmi oblíbeným pedagogem, uměl ozvláštnit výuku, vymýšlet netradiční vystoupení, podchytit zájem
o hudbu a nadchnout.
Dechový orchestr, ve kterém hrál a později
jej i vedl, doprovázel ve Slavkově všechny kulturně-společenské akce. Po revoluci v roce
1989 se proměnil a přejmenoval na Dechový
soubor Slavkováci a účinkoval s úspěchem
doma i v zahraničí. Tatínek spolupracoval i s lidovými soubory, žádný hudební žánr mu nebyl
cizí.
Stále ho vidím v jeho mini kanceláři u nás
doma na Palackého, jak píše noty nebo scénáře
nebo pozvánky na zkoušky a slyším jeho
chraptivý hlas: „Podává se káva,“ u té kávy byl
totiž čas na hudební historky a plány na další

Břetislav Rozsypal v r. 1981 • Foto: archiv rodiny

hudební produkce. A také ho vidím v čele průvodu, jak vede dechovku, nebo s klarinetem,
jak hraje Cizince na pobřeží, vidím ho i ve
fraku s taktovkou, jak předstupuje před velký
symfonický orchestr.
„Ó můj papá“, to je můj povzdech, první
slova naší oblíbené písně z operety Ohňostroj.
A když jsem u té osobní roviny, tak v rodině
se tatínkovi říkalo „Jája“, podle dětského zkomolení jeho jména Sláva. Já jsem někdy tatínkovi říkala „taťuško“, podle Olgy, dcery Leoše
Janáčka. Tatínek miloval svou rodinu, nejen
nás nejbližší, stmeloval a přitahoval i rodinu
širší, často a rádi jsme se scházeli či sjížděli ve
velkém počtu, vždy byla legrace.
Tatínkovou rodinou byli však i muzikanti
a divadelníci, ale také lidé, kteří se starali
o zvuk, světlo, techniku, noty, nástroje, propagaci, masky, kostýmy, scénu, napovídali nebo
dělali inspicienty. Všechny jsem je znala, byla
to pěkná přátelství. Když se celá tato velká rodina s tatínkem před 20 lety ve slavkovském
kostele loučila, byl ve fraku, s taktovkou, připraven dirigovat a přes nebeskou hudbu nám
do Slavkova posílat radost a sílu. Jsem ráda, že
jsem měla tatínka, o němž mohu takto psát. Děkuji mu. A děkuji vám za vzpomínku na něho.
V neděli 9. prosince 2018 v 9 hodin bude
v kostele Nanebevstoupení páně ve Slavkově
za tatínka mše. Po ní uctíme na hřbitově
jeho památku společně se Zámeckou dechovou hudbou.
Irena Rozsypalová

Pozvánka na setkání cukrovarníků
Čas od ukončení provozu slavkovského cukrovaru se počítá téměř na třicet roků. V místní
rafinérce se kdysi vyráběl krystalový cukr,
který se pro svoji kvalitu expedoval i na export.
V každé tak velké továrně byly i provozní
problémy. Ne jinak tomu bylo i v našem cukrovaru. Na zlé se časem zapomene, ale dobro
se táhne s námi. Od této poměrně zdánlivě
krátké doby, opustilo naše řady spoustu spolupracovníků, kteří nám byli blízcí. I ta nejkrásnější růže uvadne, pokud jí vyprší čas. V životě
to tak chodí, že vše začíná a jednou i končí.

Přátelé přijďte si zavzpomínat na léta strávené v kolektivu dobrých a pracovitých lidí,
kde každý svou prací strávil kus svého života.
Zahájíme tedy letošní pomyslnou řepnou kampaň tradičně zapálením vápenky, ať dým z cukrovarnického komína se řine větrem do dálky,
jak tomu kdysi na podzim bývalo.
Naše setkání se bude konat v pátek 12. října
v 15 hodin v restauraci Hotelu Olga na ulici
Zborovská ve Slavkově u Brna. Pokud žijeme
je naší povinnosti si minulost stále připomínat.
Na setkání se všemi se těší Milan S. a A. H.

Břetislav Rozsypal v r. 1980 • Foto: archiv rodiny
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Konec léta v Junáku Slavkov

Skautská klubovna přes prázdniny
pořádně prokoukla
Mladší i starší skautíci už mají za sebou zahajovací zářijové družinovky. Nejen jim, ale ani
rodičům, kteří své děti na schůzky přivedli, nemohlo při vstupu do chodby budovy skautské
klubovny na sídlišti Nádražní uniknout, že
během prázdnin byla komplet celá vymalována.
Podařilo se tak díky finanční podpoře Města
Slavkova u Brna, práci vedoucích při vyklízení
chodby a samozřejmě šikovného pana malíře.
Z původně zelené, a nutno říct, že místy už ani
zelená nebyla zelenou kvůli zatékání nebo usa-

zené špíně, se nyní nátěr vrátil do krémové
barvy. Podobnou byla chodba vymalována
v devadesátých letech. Světlejší barva odráží
výrazně víc světla a díky své omyvatelnosti na
ní hned tak nějaká šmouha nezůstane. Nově
natřená je i původní, několik desetiletí stará
dřevěná podlaha. Pokud se na výsledek práce
chcete podívat osobně, klidně nás navštivte
každý pátek po páté hodině. A nezbývá, než
doufat, že dětem se pobyt v zase o něco hezčí
klubovně dlouho neomrzí.
Milan Šemora, vedoucí střediska

Odešel bratr Drobinek
Se zármutkem ve skautských srdcích jsme
přijali zprávu, že 10. září 2018 zemřel bratr
Bohumil Holoubek starší. Drobinek, jak jsme
mu říkali v 1. oddíle, se podílel na obnově činnosti Junáka ve Slavkově po Sametové revoluci v roce 1989.
Skautský život br. Holoubka začal koncem

Klubovna • Foto: archiv Junáka

60. let, v krátkém období činnosti skautů v letech 1968 –
1970. Spolu s několika dalšími
skauty začali jezdit na tábory
a výpravy nedaleko obce Jasenice u Náměště nad Oslavou.
B. Holoubek
Dodnes tam v dobrém na
skauty ze Slavkova vzpomíná spousta rodáků.
Po roce 1990 „jeho“ 1. oddílů začal do Jasenice
znovu jezdit na výpravy, brigády i tábory. Slavkovské podsady jsme na tábořištích „Jelence“
a „Krajčák“ postavili nejméně patnáctkrát.
Přestože vedení oddílů předal br. Holoubek
mladším vedoucím již po několika letech, při
každém setkání se nezapomněl zeptat, jak si oddíl
vede a rád přidal veselou vzpomínku ze začátků
obnoveného skautingu v devadesátých letech.
Drobinku, ať Ti na tvou další pouť svítí vatra
táborového ohně a zní troubení večerky, jak si
to pamatuješ z jasenických táborů.
Milan Šemora, vedoucí střediska

Zimní plavci v létě
V dubnu skončila zimním plavcům další náročná sezona. Oddíl zimního a dálkového plavání
Fides Brno obsadil v Českém poháru 2. místo.
V pěti věkových kategoriích jeho členové zvítězili, osm dalších plavců skončilo do 6. místa.
V celkovém pořadí si dobře vedli i Slavkováci.
1. místo: Jana Matuštíková, Vladimíra Fialová; 3. Ivan Marek; 4. Helena Pavézková; 6.
Jarmila Mašová.
Léta, teplého počasí a příjemné teploty vody
využívají k přípravě na zimu. Pravidelně trénují a někteří se zúčastňují i Českého poháru

v dálkovém plavání. Slavkováci zasáhli do
bojů o body na Mistrovství České republiky
štafet v sobotu 25. srpna na veslařském kanálu
v Račicích. Úspěšně, plavci oddílu Fides Brno
získali hned čtyři medaile 2 - 1 - 1, z toho ve
věkové kategorii 240+ obsadili ve štafetě na
5 km (4x1250m) všechny tři stupně vítězů.
1. Matuštíková, Pavézková, Mihola, Suchopa; 2. Marek, Mašová, Nowaková, Matuštík; 3. Hanuš, Marková, Fialová, Zezula.
Další zlato přidala štafeta ve složení Okurková, Slanina, Pavlíková, Jančík. Úspěch ve

štafetách je o to cennější, že někteří závodníci
měli za sebou dopolední start na trati 5 km, kde
si rovněž vyplavali medailová umístění.
V říjnu začíná další ročník Českého poháru
v zimním plavání. Po klidnějším rozjezdovém
zahájení v řece Punkvě se bude o první body
naplno bojovat na slavkovském koupališti. Tradičně se zde setkává přes sto závodníků. Rádi
se do Slavkova vracejí, vítá je tady příjemné
prostředí koupaliště, komfortní zázemí a přátelská atmosféra. Přijďte v sobotu 13. října poV. Fialová
soudit sami.

Korálky na rozjezd
V novém školním roce se v Komunitním centru Korálky nezahálí. Nejen sdružená školička
začala se svou celodenní činností pro předškolní
děti, ale také nově otevřený Dětský klub Korálky pro děti školního věku je zcela kapacitně
naplněn a děti jej naplno využívají.
Sdružená školička pro předškolní děti má tu
výhodu, že přijímá děti k docházce během ce-

lého školního roku, tak, jak děti postupně dosahují potřebného věku a rodiče se vrací do pracovního procesu. Přijímáme děti od 1,5 roku
a i tady děti rozjely svůj nástup do prvního předškolního zařízení naplno a věnují se kamarádům
a adaptaci ve školce. Každý den také probíhá
v odpoledních hodinách v prostorách komunitního centra další nabídka zájmové činnosti jako

Mistrovství ČR 2018 mužů a žen v beachvolejbale
(Dokončení ze str. 1)

o 3. místo: M. Štochlová, M. Maixnerová E. Davidová, M. Jakubšová 2:0 (21:16, 21:19),
I. semifinále: T. Kotlasová, D. Resová–M.
Štochlová, M. Maixnerová 2:0 (21:16, 21:17),
II. semifinále: M. Kubíčková, M. Kvapilová
vs. E. Davidová, M. Jakubšová 2:1 (21:14,
20:22, 15:7),
Muži:
finále: O. Perušič, J. Vodička–J. Weiss, M.
Tichý 2:1 (21:17, 16:21, 15:12),
o 3. místo: J. Dumek, V. Berčík–D. Samec,
M. Mysliveček 2:1 (21:16, 19:21, 21:19),
I. semifinále: O. Perušič, J. Vodička – D.
Samec, M. Mysliveček 2:0 (21:19, 21:12),
II. semifinále: J. Weiss, M. Tichý–J. Dumek,
V. Berčík 2:0 (25:23, 21:15),
Turnaj se hrál po vzoru světové série ve
čtyřčlenných skupinách, ze kterých postupovali vítězové rovnou do čtvrtfinále, zatímco

dvojice na druhých a třetích místech byly nalosovány do osmifinálových zápasů. Turnaj se
potom dohrával vyřazovacím systémem.
Vyrovnané boje ve skupinách pak přinesly
nejedno překvapení. Petr Beneš se spoluhráčem Standou Vachouškem nepostoupili ze skupiny jen o jeden jediný míč a nasazené
turnajové trojky Sára Olivová a Tereza Pluhařová vůbec z vyrovnané skupiny nepostoupily.
Nečekané bylo i vyřazení nasazených jedniček
Š. Nakládalové a M. Bonnerové už ve čtvrtfinále s M. Štochlovou a M. Maixnerovou.
Turnaje se nakonec zúčastnily i naše jedničky a světové dvojky, Markéta Nausch-Sluková a Barbora Hermanová. Ve výsledkové
listině je stovky příchozích diváků hledaly
marně, nakonec je našly ve stanu, kde trpělivě
podepisovaly svoje fotografie.
Za SK Beachvolleyball Slavkov Honza Biječek,
Luboš Kuchta, Olga Zehnálková

jsou kroužky jóga pro děti, skupinová hra na
flétnu, skupinová hra na kytaru, rukodělné semináře nebo angličtina pro nejmenší.
Provoz dětského klubu se povedlo bleskovou
rychlostí uzpůsobit potřebám dětí, které jej navštěvují se všemi jejich zájmovými činnostmi,
domácími úkoly i ostatními potřebami. Děti se
krom svých aktivit věnují také klubovému programu, přizpůsobenému tematicky i věkově.
Všechny podrobnosti o provozu sdružené
školičky nebo zájmové činnost vám ráda sdělí
Hedvika Nováková 776864666, podrobnosti
o provozu dětského klubu vám sdělí Dagmar
Živníčková – 604135582.
Těšíme se na nové děti a nové zážitky!
Dagmar Živníčková a Hedvika Nováková

Beachvolejbalové kempy
pro děti a mládež
O prázdninách proběhly příměstské beachvolejbalové kempy pro děti a mládež. Čtyř pětidenních a jednoho třídenního soustředění se
zúčastnilo celkem 55 mladých sportovců ve
věku 10–17 let. Seznamovali se s pohybem
v písku a zdokonalovali se v základních beachvolejbalových dovednostech. Počasí bylo letos
mimořádně příznivé a děti hojně využívaly plaveckého bazénu. Děkujeme našim sponzorům
za dary.
Za SK Beachvolleyball Slavkov trenérský tým
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – říjen
Pranostika: Touží-li září po rose, bude v říjnu
bláta po ose.
Po tomto velmi suchém létě, které bylo podle
statistik jedno z nejsušších, bychom se měli poučit nejen my zahrádkáři, ale také zemědělci
a správci povodí. Měnící se klimatické podmínky nás budou nutit ke změnám v pěstování
rostlin a hlavně k zadržování vody v přírodě.
Doufejme, že podzim a hlavně zima budou na
vláhu nadprůměrné a oživí uvadající stromy,
keře a všechny ostatní rostliny.
K tomu, abychom mohli dát rostlinám potřebné množství závlahy bude nutno jímat vodu
do nádrží, v zahradách budovat trativody pro zvýšení podzemní hladiny vody a jiná opatření. Ministerstvo životního prostředí v akci „Dešťovka“
prodloužilo lhůtu na podání žádosti na dotace.
Říjen je měsícem podzimním ve kterém
končí sklizeň úrody. V letošním roce počasí vše
uspíšilo, a tak je již sklizeno. Můžeme se tedy
zaměřit na na úklidové práce, hnojení, novou
výsadbu a přípravu na zimu.

DIA okénko

Pokud opadne listí, můžeme jej přidat do
teplého kompostu, kde se při zvýšené teplotě
zničí choroby a škůdci. Nedostatek vláhy nedovolil mnohým stromům zakládat květní pupeny na příští úrodu a tak je urychleně přihnojte
fosforečnými hnojivy (fosfor podporuje kvetení) a draslíkem, který podporuje vyzrávání
dřevní hmoty a omezuje namrzání letorostů.
Po opadu listí je vhodná doba na postřik broskvoní proti kadeřavosti (Kuprikol). Stromek je
nutno dokonale omýt a také půdu pod korunou
stromku.
Některé stromky nepřežily suché léto a tak
je odstraňte a připravte jámy na novou výsadbu.
Pro ty, kteří budou mít zájem můžeme dovézt
z uznaných ovocných školek stromky pro podzimní výsadbu. K tomu stačí vložit objednávku
do schránky v domě zahrádkářů Čs. armády
č. 252 do 14. října 2018. Uveďte požadovaný
druh a odrůdu, výšku stromku, adresu a tf. pro
oznámení prodeje.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Zájezd na jihovýchodní Moravu
Naše organizace připravuje na sobotu 13.
října zájezd pro členy ZO i další zájemce. Odjezd ze zastávky v ulici Boženy Němcové v 8
h. Trasa zájezdu hrad Buchlov, Kovozoo Uh.

Hradiště, ekologická vesnice Hostětín s moštárnou, 200 roků starou sušárnou ovoce a jinými specifikami vesnice. Zakončení s večeří
ve vinném sklepě v Bořeticích u Buchlovic. vl

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. Dva
měsíce jsem se neozval, to víte, prázdniny jsou
hlavní část motorkářské sezóny. Letos jsme je
po okraj naplnili zážitky z cest. Pro představu:
devět evropských zemí jsme projeli, osmnáctkrát v zahraničí přenocovali a v sedle strávili
přes 5000 nádherných kilometrů. Jestli chcete
vědět víc, přijďte 7. prosince do vinárny hotelu
Florián na besedu o cestování a dozvíte se. Ve
dnech, kdy držíte v rukou tohle číslo Zpravodaje, jsme na výpravě v Českém ráji a prohlížíme si středověké stavby Máchova kraje,
automobilku v Mladé Boleslavi i další průmyslové podniky. Cestou se zastavíme v rodišti
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Františka Šťastného, legendárního závodníka,
a navíc se krásně povozíme.
Máme připraven už 15. ročník vytrvalostního závodu v motokrosu týmů a jednotlivců.
Zbývá jen mávnout startovním praporem
a v sobotu 6. října na atraktivní trati ve staré
cihelně vypukne motocyklová bitva. Zveme
vás na zajímavou podívanou a k povzbuzení
domácích jezdců i hostí. Přejímka strojů a tréninkové jízdy začínají už ráno. Po ostrém
startu musí jezdci udržet plné tempo po celé
čtyři hodiny. Pouze s krátkou přestávkou uprostřed závodu, nezbytnou pro obnovu jezdeckých sil, doplnění paliva a podobně.
Týden na to, 13. října, je připravena vyjížďka
k vrcholu Modrých hor. Na výletě prozkoumáme archeologické nálezy z období paleolitu,
pozůstatky římské expanze na Moravu během
markomanských válek, prohlédneme si lokality s endemickými druhy fauny i flóry. Tak
přidejte se k nám, ať o nic nepřijdete!
Podrobnosti najdete na stránkách: mkausterlitz.cz, fechtl.cz, nebo slavkov.cz v kategorii
kalendárium. A těším se na společné setkání
při některé klubové akci.
Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

Zveme Vás na pravidelné rehabilitační cvičení pod vedením Mgr. Libuše Vlachové, které
se koná každé pondělí od 16.30 hodin v tělocvičně ZŠ Tyršova. Potvrzení o poplatku proplácí zdravotní pojišťovny z fondu prevence,
můžete si nechat také proplatit zakoupené testovací proužky na měření glykémie. V naší
kanceláři na poliklinice si můžete každou
středu vyzvednout zdarma glukometry, abyste
měli diabetes pod kontrolou. Poslední letošní
zájezd do Thermalparku v Dunajské Strede
uskutečníme 16. října. Všem našim členům
připomínáme, že ve středu 31. října od 14
hodin se uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu závěrečná členská schůze. Na
programu je vystoupení MUDr. Jany Palové
o dodržování léčebného režimu, dvacet let činnosti Svazu diabetiků ČR ve Slavkově, vyúčtování finančních prostředků a přihlášky na
zájezdy v roce 2019.
Pravidelnost, střídmost, přizpůsobení, měření, počítání a mnoho dalších slov se používá
k popisu života s diabetem. Jsou lidé, kteří to
všechno zvládají a své onemocnění drží pod
kontrolou a další, kteří to podceňují. Dodržovat léčebný režim a při tom vést plnohodnotný
život je cílem všech zodpovědných pacientů.
Stačí vymezit si čas na práci, na kontrolu diabetu, na stravování a na přiměřený pohyb.
Musíme si uvědomit, že 1 g sacharidů představuje 4 kcal, nebo 17 kJ, 1 g tuku je 9 kcal,
nebo 39kJ a 1 g alkoholu je 7 kcal, nebo 30
kJ. Celý oběd jako hlavní jídlo včetně polévky,
masa, přílohy a zeleninového salátu by měl
obsahovat 4–6 výměnných jednotek. Jedna VJ
je 10 g sacharidů v jakékoliv potravině.
Postupně uveřejníme ještě dvakrát, které
běžné potraviny přepočtem sacharidů obsahují
určité množství VJ.Jednu VJ = plátek kynutého a houskového knedlíku, 2 plátky bramborového knedlíku, malá naběračka rýže, dvě
brambory velikosti vejce, řízek vepřový, kuřecí, 12 ks bramborových hranolků, 1 naběračka omáčky smetanové, svíčkové, rajské,
2 kolečka rýžového nebo pšeničného chlebíčku, 2 plátky Knäcke Brot, 20 ks tenkých
slaných tyčinek, nebo 1 rakvička, 3 ks tvrdých
bonbonů, nebo ovocného želé, 4 ks kočičí jazýčky.
1,5 VJ = jeden karbanátek, obložený chlebíček s vlašským salátem, nebo indiánek, roláda, Fidorka. 2 VJ obsahuje 1 kobliha, buchta
maková, ovocná, smažený květák, smažený
sýr, kopeček zmrzliny, linecký věneček s džemem, špička s vaječným likérem. 2,5 VJ má
jedno balení Horalek, nebo Tatranek. 3 VJ má
jeden bramborák, 2 naběračky rizoto s masem
a zeleninou, naběračka hrachové kaše, ale také
tyčinka Deli, sušenky Dobré ráno, polomáčené.
Připravte si cuketu s houbami na dva způsoby a pokud nepřidáte na zahuštění lžíci
mouky, toto jídlo neobsahuje žádné sacharidy.
Potřebujete 250 g cukety, 150 g čerstvých hub,
cibuli, lžíci oleje, sůl, pepř, kmín. Cuketu
oloupat a nakrájet, spolu s nakrájenou cibulí
orestovat na oleji, přidat pokrájené houby, koření a sůl. Dvě menší cukety vydlabat, dovnitř
dát okořeněnou náplň z hub s cibulí, přidat nakrájenou šunku, zakapat bílým jogurtem. Ve
vymazaném pekáčku zapéct asi 20 minut v rozehřáté troubě.
Marie Miškolczyová
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Jsem Austerlitzman 2018!
V sobotu 25. srpna jsme se po roce opět sešli
v krásném areálu slavkovského koupaliště,
golfového hřiště a obory na sportovní akci
AusterlitzMan aneb Triatlon pro každého. Někteří, aby si zazávodili, někteří, aby si třeba
o kousek dál posunuli své hranice, a někteří,
aby podpořili své děti či rodiče a pořádně zafandili. Počasí, jakoby tuto výjimečnou událost
vytušilo a po několika týdnech tropických teplot nám přineslo příjemné teploty, které nám
dovolily podat ty nejlepší výkony.

V dětských kategoriích závodilo celkem 71
dětí. Statečně se popraly se vzdálenostmi 1 %
a 2 % železného muže, což je 40/80 m plavání,
2/4 km kolo, 400 m/1 km běh. Všem dětem
blahopřejeme a věříme, že nadšení sportovat či
závodit je neopustí ani v budoucích letech.
První tři místa v jednotlivých kategoriích uvádíme níže.
Dospělí měli za úkol zdolat vzdálenosti odpovídající 10% železného muže, což je 400 m
plavání, 18 km na kole a 4,2 km běh. Celkově
se závodu zúčastnilo 76 triatlonistů a 13 triatlonistek. Závod svojí účastí obohatil jedenáctinásobný mistr ČR v horských kolech Pavel
Boudný a díky výborné cyklistické části přesvědčivě zvítězil. Hned za ním se seřadili další
výborní slavkovští triatlonisté, vítězové minulých let Radovan Kyjovský a Michal Záhora.
Ženská část závodu byla velmi napínavá, neboť
první tři ženy skončily v rozmezí pouhých tří

Austerlitzman • Foto: 2x archiv AA

minut. Na celkovém prvním místě se umístila
Lucie Vaculová, na druhém místě Lenka Venerová a třetí místo výborným výkonem vybojovala Slavkovačka Lenka Lošťáková. První tři
místa ve všech kategorií uvádíme níže.
Rádi bychom poděkovali všem našim partnerům a sponzorům za pomoc. Obrovskou
pomoc nám ale přinášejí i naši dobrovolníci,
bez kterých by realizace závodu nebyla možná.
Vám všem ještě jednou děkujeme!
Kompletní výsledky včetně časů najdete na
www.austerlitz-adventure.cz
A těšíme se na Vás na Běhu Slavkovem v soTV
botu dne 13. října.

Závod v zimním plavání
V sobotu 13. října v 10.30 hodin se na koupališti ve Slavkově u Brna koná první bodovaný závod Českého poháru v zimním
plavání. Pro plavce budou připraveny tratě 100
m, 250 m, 500 m, 750 m a 1000 m. Pořadatelem závodu je oddíl zimního a dálkového plavání Fides Brno ve spolupráci s městem
Slavkov a Technickými službami města Slavkova. O medaile a umístění se utká na sto českých i zahraničních závodníků z dvaceti
oddílů zimního plavání. Přijďte je povzbudit.
Srdečně zvou slavkovští zimní plavci
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KALENDÁŘ AKCÍ – ŘÍJEN 2018
Datum

hod.

akce/místo konání

pořadatel

2. 10.
17.00 Přednáška Archeologický výzkum Slavkovské šibenice, Rubensův sál zámku
ZS-A
5. 10.
19.00 Caveman. Divadelní hra, SC Bonaparte
MK - promusic
6. 10.
10.00 AusterlitzFechtlCup 15 – motocrossové závody, stará cihelna
MK Austerlitz
6. 10.
19.00 Tango demente aneb Tak pravila Betynka, SC Bonaparte
Divadelní spolek Slavkov u Brna
7. 10.
16.00 Tango demente aneb Tak pravila Betynka, SC Bonaparte
Divadelní spolek Slavkov u Brna
8. 10.
13–15 Veřejná prezentace charitních služeb, Palackého náměstí
Charita
12. 10.
15.00 Setkání bývalých pracovníků cukrovaru. Restaurace Olga, Zborovská
bývalí pracovníci
12.–14. 10.
Slavkovské hody
Slavkovská chasa
pá 12. 10. 13.00 stavění máje
so 13. 10. 15.00 krojovaný průvod městem
20.00 hodová zábava v SC Bonaparte
ne 14. 10.
9.00 krojovaná mše svatá v chrámu Vzkříšení Páně
13. 10.
10.30 Závod v zimním plavání, koupaliště Slavkov
zimní plavci
13. 10.
8.00 Zájezd zahrádkářů. Odjezd z ul. B. Němcové
ZO ČZS Slavkov u Brmna
13. 10.
Běh Slavkovem, nádvoří zámku. Starty kategoií od 10 h.
Austerlitz Adventure
14. 10.
13–16 Zámecké dýňobraní, portik a nádvoří zámku
ZS-A
27. 10.
13–16 XI. zámecká jízda sv. Huberta, zámecký park
Acaballado z.s.
27. 10.
18–20 Hrůzostrašné prohlídky, sály a podzemí zámku
ZS-A
27. 10.
17.00 Koncert dechového orchestru ZUŠ Němčice nad Hanou, SC Bonaparte
ZS-A
28. 10.
16.00 Oslavy vzniku republiky a lampionový průvod
MÚ, Austerlitz Adventure
Výstavy na zámku
do 31. 10.
9–17 Expozice Právo útrpné, podzemí
do 25. 11.
9–17 Výstava JUDr. Václav Kounic, OK galerie
ZS - A
do 9. 12.
9–17 Výstava tvorby Aleny Slezákové, slavkovské malířky, před kavárnou
do 9. 12.
9–17 Výstava Fyzika hrou, konírny
do 9. 12.
9–17 Výstava Jablko se (ne)kouše, galerie v přízemí
ZS - A

SPOLEHLIVÝ POMOCNÍK
AKCE
DO KAŽDÉ ZAHRADY
Řetězová pila HUSQVARNA 135

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

6 590 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 7 150 Kč

Rider HUSQVARNA R 216T AWD

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

124 990 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 132 999 Kč

Foukač HUSQVARNA 125 BVx

Řetězová pila HUSQVARNA 445

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

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

10 190 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 11 290 Kč

8 990 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 9 750 Kč

Vysokotlaký čistič
HUSQVARNA PW 235R

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

Robotická sekačka
HUSQVARNA Automower® 315

Sekačka HUSQVARNA LC 356V

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

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

5 690 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 5 990 Kč

49 990 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 55 490 Kč

14 990 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 15 990 Kč

Navštivte naši prodejnu:

www.rumpova.cz

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

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 14. 11. 2018. Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si
vyhrazuje právo změnit design, speciﬁkace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.
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Telefon: 515 537 537

E-mail: obchod@vivo.cz

http://www.vivo.cz

