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SLOVO STAROSTY

Babí léto
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29. října

Příští číslo vyjde

Foto: Vanda Eliášová

Skončilo nám monzunové
období a všichni vyhlížíme
tolik očekávané babí léto.
Rovněž občané volili zastupitele do více jak šesti
tisícovek měst a obcí a také se
volí do jedné třetiny senátu.
O tom ale až v dalším čísle
Michal Boudný
našeho zpravodaje. Soustřeďme se na naše město. Asi každého z nás zajímá,
kdy bude zprovozněn průtah města. Cesta na silnici I/50 je již volná a začátkem října se bude
asfaltovat Špitálská. Poté se stavba přesune
na ulici Slovákovu, kde jej nyní mezi ulicemi Nerudova a Koláčkovo náměstí vyfrézovaný asfalt.
A pak? Pak už bude hotovo!

Výsledky
komunálních voleb

Další stromy
pro nové občánky

Slavkovská pípa
a Šlapík
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Úspěšná výstava ovoce a zeleniny
Téměř čtyři tisíce návštěvníků zhlédly v pořadí
již XI. Oblastní výstavu ovoce a zeleniny, uspořádanou ve dnech 16.–18. 9. 2022 v bývalých zámeckých konírnách slavkovskou ZO ČZS za účasti dalších organizací a vystavovatelů z okresu
Vyškov. Organizátory potěšila hojná účast žáků
z mateřských a základních škol. Květinová vý
zdoba z rukou amatérských floristek rovnocenně
sekundovala profesionální části zpracované několikanásobným mistrem republiky v tomto oboru.
Mezi prvotřídními výpěstky dominovala jablka,
jejichž úroda je letos nadprůměrná. Nechyběly ani
vzácnější exponáty jako kdoule, mišpule a jiné.
Návštěvníky zaujaly nádherné kolekce rajčat,
brambory o váze téměř kilogram a další vystavené
vzorky. Malá expozice ovoce poškozeného hmyzem, napadeného chorobou či s nedostatečnou
půdní výživou ukázala, že příroda nám dává nejen
výstavní plody. Velkému zájmu se rovněž těšila
expozice slavkovských včelařů. Výstavu doprovodily tradiční doplňkové aktivity, letos obohacené
o kavárnu s ovocnými pochoutkami.
Soutěž Jablko roku 2022 vyhrál př. Jindřich
Sáček s odrůdou Bohemie, spolu s dalšími oceněnými obdrželi atraktivní ceny v podobě poukazů na půdní rozbor od Mendelovy univerzity
v Brně.
Pořadatelé děkují za podporu a pomoc městu
Slavkov u Brna, Zámku Slavkov – Austerlitz, part-

Foto: 3x Radek Lánský

Foto: 6x Vanda Eliášová

nerům a sponzorům výstavy a všem zúčastněným
vystavovatelům. Výstava byla realizována s finanční spoluúčastí Ministerstva zemědělství ČR.

Bližší informace o výstavě a činnosti zahrádkářů
najdete na www.zahradkari.cz/zo/slavkovubrna/.
Jiří Matyáš
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Babí léto
(Dokončení ze strany 1)

To, co naše občany obtěžuje, je pohledem
návštěvníka Slavkova u Brna bráno spíše
pozitivně. Ne všude se takto masivně rekonstruuje a sousední města takto spíše zdravě
závidí naše a krajské velké investice. Věřím,
že o průtahu píši naposledy a že vás projížď
ka po rovném a tichém asfaltu uklidní. To
samé platí pro cca šest kilometrů opravených
a někde i nově vybudovaných chodníků. Komentáře na sociálních sítích typu „…furt je to
rozkopané, to je hrůza…“ a jiné, jsou dílem
této doby. Věřte mi, že mít v pokladně o pár
desítek milionů víc, rozkopal bych další, protože opravy jsou zkrátka potřebné a je nutné je
dělat naráz a hned! Jsem velice rád, že začala
stavba chodníku a rekonstrukce komunikace na ulici ČSA naproti technických služeb.
Chodci si zaslouží být v bezpečí, stejně tak
jako na již probíhající stavbě křižovatky Tyr
šova–Čelakovského.
Dost již dopravy. O energetické nejistotě
se zmiňovat nebudu, protože krom zastropování cen plynu a elektřiny vládou, zatím
světlo na konci tunelu není. Co však novinkou a změnou bude, jsou odpady. Společnost Respono se rozhodla zapojit své klienty
do systému separace plastů a papíru „door to
door“, česky ode dveří ke dveřím. Je to instalace modrých a žlutých popelnic do kaž
dé domácnosti, pokud občané o tuto službu
projeví zájem. Já osobně tento systém velmi
vítám! Nebudu muset chodit s igelitkami plných plastů a papíru po městě a hledat, kde je

volno. Rovněž je cílem odstranit část veřejných kontejnerů z ulic, které parádu opravdu
nedělají. Pořízení nádob bude z velké části financovat stát a zbytek doplatí obce. To, že se
tento systém pomalu rozjíždí, je také velkou
zásluhou starostů našeho mikroregionu Ždánický les a Politaví, kteří na společnost delší
dobu tlačí. Také dojde k výměně kontejnerů
na sklo. Klasické plastové 1100litrové kontejnery se vymění za větší nádoby se spodním
výsypem, které pojmou více skla a hlavně nebudou dělat takový hluk, což občané bydlící
u sběrných míst jistě ocení. Rovněž Respono
bude otevírat na svém středisku ve Vyškově
službu „ReUse“, neboli použité, či opotřebené. Občané se tak budou moci zbavit věcí,
které by jindy skončily na skládkách a zatěžovaly by tak životní prostředí. Také jste se jistě
setkali se situací, kdy je vám líto věc vyhodit
nebo je neprodejná a říkáte si: „to by se ještě
mohlo někomu hodit“. Nábytek, jízdní kola
nebo hračky. Prostě krom elektroniky, kvůli
bezpečnosti, a oděvům kvůli hygieně, věci
denní potřeby, které za paušální poplatek poslouží někomu jinému. Určitě bych tuto službu uvítal i na našem středisku Respona.
Velké poděkování všem, kteří se podíleli
na již třetím vítání občánků ve volné přírodě kolem Kozích hor. Jsem rád, že se tento
slavnostní obřad ujal, naše město je bohatší
o dalších 45 stromů a rodiče a děti o spousty
zážitků. Třeba si v budoucnu při sklizni hrušek či švestek vzpomenou na tatínka, jak tam
upocený běhal s rýčem a kýblem s vodou.

Michal Boudný a Petr Kostík • Foto: archiv MÚ

Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje. Rozloučím se poděkováním člověku,
který se o naše město zasloužil od revoluce
nejvíce. Tajemníkovi úřadu, zastupiteli, radnímu, místostarostovi a starostovi města, panu
Petru Kostíkovi. Děkuji mu za téměř třicet
let práce pro region, pro město a pro občany.
Přeji mu pevné zdraví, stále bystrou a veselou
mysl a nekončící relax na zahradě a v sadě.
Vám, vážení občané, přeji totéž a nad to
pevné nervy a dostatek duševního zdraví
v této, ne příliš hezké, době.


Michal Boudný, starosta města

Komunální volby vyhrálo uskupení PRO Slavkov u Brna
vedené Michalem Boudným
Komunální volby do slavkovského zastupitelstva jsou rozhodnuty. Vítězem se stalo
uskupení PRO Slavkov u Brna vedené stávajícím starostou Michalem Boudným. S výsledkem 28,96 % hlasů v patnáctičlenném
zastupitelstvu usedne pět lidí v tomto dresu.
Následuje hnutí Nestraníci s 15% výsledkem
a dvoučlenným mandátem.
Také další následující uskupení – KDU–
ČSL, ODS a Starostové a nezávislí – budou
zastoupeni po dvou členech. Po jednom křesle
také získalo uskupení Moderní město Moravy a SPD Slavkov u Brna, kteří se také stali
nováčky v nejvyšším voleném orgánu města.
Zastupitelstvo bude složené jak z velké části
ze stávajících členů, usednou zde však i nováčci – za uskupení PRO Slavkov u Brna je
to Radomír Zemánek a Elvíra Patáková, barvy ODS bude nově hájit Adam Janek, hnutí
Starostové a nezávislí posílilo o Veroniku Slámovou a za SPD Slavkov u Brna byl zvolen
Jakub Florián. Údajně však tento člen podává
rezignaci a nahradí jej Jan Ehrenberger.
Oproti předchozím volbám v roce 2018
mírně posílilo hnutí Nestraníci (z 11,87   %
na 15  %) a STAN (ze 7,32 na 10,9 %). Méně
hlasů získala ODS (16,23 % na 11,49 %). Podobný výsledek jako v předchozím období
docílilo KDU–ČSL (14,6 %). Do zastupitelstva se těsně nedostalo uskupení Žijeme Slavkovem vedené Liborem Eliášem.

K volbám mohlo přijít 5385 Slavkovanů, dorazilo jich 2582. Volební účast byla

47,95 %. Odevzdáno bylo 36 334 hlasů. Nejvíce hlasů získal Michal Boudný (1051).

SEZNAM ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
PRO Slavkov u Brna
Bc. Michal Boudný, 1051 hlasů
Mgr. Jana Bangová, 840 hlasů
Mgr. Bc. Radomír Zemánek, 765 hlasů
Vendula Andrlová, 760 hlasů
Bc. Elvíra Patáková, MBA, 713 hlasů
Nestraníci
Mgr. Vladimír Soukop, 646 hlasů
Mgr. Přemysl Jeřábek, 635 hlasů
KDU–ČSL
Ing. Hynek Charvat, 565 hlasů
Ing. Marie Jedličková, 467 hlasů
Občanská demokratická strana
Ing. Ivan Charvát, 508 hlasů
Adam Janek, 389 hlasů
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Mgr. Petr Jeřábek, 491 hlasů
Bc. Veronika Slámová, 399 hlasů
Moderní město Moravy
Mgr. Vladislava Kulhánková, 267 hlasů
SPD PRO SLAVKOV U BRNA
Ing. Jakub Florián, Ph.D., 187 hlasů
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
Slavkova u Brna
156. schůze RM – 22. 8. 2022

1. RM rozpočtová opatření v předloženém znění
v souladu s usnesením zastupitelstva města Slavkov
u Brna č. 414/26/ZM/2021 ze dne 13. 12. 2021.
2. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření v předloženém znění.
3. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
města Slavkov u Brna za I. pololetí 2022 v předloženém
znění.
4. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospodaření VHČ za II. čtvrtletí roku 2022 v předloženém znění.
5. RM doporučuje ZM ke schválení pozastavení
odvodů finančních prostředků z odpisů VHČ do Fondu
vedlejší hospodářské činnosti města Slavkov u Brna
v období II. čtvrtletí 2022 až I. čtvrtletí 2023.
6. RM doporučuje ZM projednat a vzít na vědomí
závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2021
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Ždánický les a Politaví za rok 2021 v předloženém znění.
7. RM doporučuje ZM projednat a vzít na vědomí závěrečný účet DSO Dr. Václava Kounice za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO
Dr. Václava Kounice za rok 2021 v předloženém znění.
8. RM doporučuje ZM schválit bezúplatné nabytí stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby „Slavkov
– povodňová ochrana města“ od Povodí Moravy s.p., se
sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno v rozsahu
a dle podmínek uvedených v důvodové zprávě. Náklady
spojené s převodem objektů hradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného právního předpisu.
9. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod části
pozemku parc. č. 4296 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví společnosti
EG. D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00
Brno za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č.
4756-14/22 od pana Jaroslava Sedláka ve výši 920 Kč/
m2. Ke kupní ceně bude připočtena částka DPH ve výši
21 %. Náklady související s převodem nemovitosti
(správní poplatek a cenu za znalecký posudek) uhradí
kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platných
právních předpisů.
10. RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku
parc. č. 2639/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 628 m2 ve vlastnictví města Slavkov u Brna
v k.ú. Slavkov u Brna za pozemek parc. č. 5614/1 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 435 m2
ve vlastnictví společnosti Areál Slavkov s.r.o., se sídlem
U Mlýna 1552, 684 01 Slavkov u Brna, v k.ú. Slavkov
u Brna, s doplatkem ve výši 387 800 Kč ze strany společnosti Areál Slavkov s.r.o. dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě a dle předloženého návrhu směnné
smlouvy za podmínky zvýšení smluvní pokuty v čl. IV
odst. 5 na částku 15.000.000 Kč. Náklady spojené s převodem nemovitosti budou hrazeny z poloviny ze strany
města a z poloviny ze strany žadatele. Daňové povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.
11. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru obci Křenovice, se sídlem Školní č.p. 535, 683 52
Křenovice, IČ: 002 91 943 na vypracování projektové
dokumentace na akci: „Cyklostezka Slavkov u Brna –
Křenovice“ ve výši 2/3 nákladů max. 800.000 Kč a dále
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
12. RM ruší přijaté usnesení č. 2365/152/RM/2022
ve znění: „Rada města schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o.,
sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
27295567, týkající se pozemků parc. č. 2703/12 – ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 2708 – ostatní plocha,
neplodná půda, parc. č. 2711/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 2712/1 – ostatní plocha, silnice,
parc. č. 2714/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 2714/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2714/7 – ostatní plocha, silnice, vše v k.ú.
Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba

s názvem „Přeložka STL plynovodu a přípojky v rámci stavby Prodejny LIDL Slavkov u Brna, číslo stavby:
8800077191“) v předloženém znění.“
13. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, týkající se pozemků parc. č. 2703/12 - ostatní plocha, jiná
plocha, parc. č. 2708 – ostatní plocha, neplodná půda,
parc. č. 2711/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 2712/1 – ostatní plocha, silnice, parc. č. 2714/1
– ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2714/6
– ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2714/7 –
ostatní plocha, silnice, parc. č. 2719/36 – ostatní plocha,
silnice , parc. č. 2719/37 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku
města (stavba s názvem „Přeložka STL plynovodu a přípojky v rámci stavby Prodejny LIDL Slavkov u Brna, číslo
stavby: 8800077191“) v předloženém znění.
14. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.
D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ:
28085400 týkající se pozemku parc. č. 3189/36 – orná
půda v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města
(stavba s názvem „Slavkov u B., přeložka NN Andratschke“) v předloženém znění.
15. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy s Ing. arch. Pavlem Jurou, IČ: 697 56 538
na zpracování studie rozšíření kapacity ZŠ Tyršova
ve Slavkově u Brna dle předloženého návrhu smlouvy.
16. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na zpracování dokumentace pro společné územní rozhodnutí
a stavební povolení a na projektovou dokumentaci pro
provedení stavby na akci „Slavkov u Brna, Husova čp.
63“, byla nejvýhodnější nabídka předložena uchazečem
Ateliér Štěpán, s.r.o., Vranov 278, 664 32 Vranov, IČ:
282 84 704.
17. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Slavkov u Brna, Husova čp. 63“ se společností
Ateliér Štěpán, s.r.o., Vranov 278, 664 32 Vranov, IČ:
282 84 704 v předloženém znění.
18. RM schvaluje schvaluje zahájení veřejné zakázky
„Oprava plotu s podezdívkou u ZŠ Komenského“ dle
předloženého návrhu zadávacích podmínek soutěže.
19. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh
Akčního plánu města Slavkov u Brna na rok 2023–2024
v předloženém znění.
20. RM bere na vědomí zápis č. 6/2022 z jednání pracovní skupiny pro úpravu ÚP.
21. RM nesouhlasí s podnájmem v provozovně masérny nájemce Mgr. Hany Charvátové, se sídlem Kaunicova 634, PSČ 684 01, PSČ 684 01, Slavkov u Brna, IČ:
64450066, v budově polikliniky, Tyršova č.p. 324, Slavkov u Brna, pro podnájemkyni paní Martinu Třískovou,
se sídlem Pod Oborou 429, PSČ 684 01, Slavkov u Brna,
IČ: 00900605.
22. RM souhlasí se systémem spolufinancování sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce 2023 podle
Pravidel JMK pro rok 2023–2024 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.
23. RM doporučuje ZM schválit systém spolufinancování sociálních služeb pro občany Slavkovska v roce
2023 podle Pravidel JMK pro rok 2023–2024 a deklarovat potřebnost a finanční podporu v konkrétní výši
pro služby uvedené v tabulce zařazené do skupiny
A za podmínky, že služby úspěšně projdou dotačním
řízením JMK a ORP Slavkov u Brna.
24. RM doporučuje ZM schválit předložený Program
pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti
sociálních služeb pro rok 2023.
25. RM schvaluje zapojení města Slavkov u Brna
do pilotního projektu společnosti RESPONO a.s., ke sbě-

ru „gastroodpadu“ z bytových domů ve městě v délce trvání 3 měsíce (do konce roku 2022) za podmínky
schválení financování zastupitelstvem města (rozpočtové opatření č. 59).
26. RM bere na vědomí předložený zápis č. 39/2022
z komise pro životní prostředí.
27. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. SO-2022-4-011 na projekt
s názvem „Vítání občánků podzim 2022“ v grantovém
řízení Sázíme původní odrůdy ovocných stromů Nadace
Tipsport, sídlo Politických vězňů 156/21, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, IČ: 06476490 a městem Slavkov
u Brna jako příjemcem.
28. RM doporučuje ZM schválit zrušení spolku Galaxie hokeje, spolek, IČ: 02182467, se sídlem Křídlovická
911/34, Staré Brno, 603 00 Brno a pověřuje starostu
města Bc. Michala Boudného k hlasování na valné hromadě pro zrušení a likvidaci spolku.
29. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností
podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za II. čtvrtletí
roku 2022.
30. RM schvaluje program 32. zasedání zastupitelstva města v předloženém znění.

157. schůze RM – 29. 8. 2022

1. RM schválit rozpočtové opatření v předloženém
znění.
2. RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 2
ke smlouvě o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury ve věci výstavby projektu: „Polyfunkční areál
Slavkov u Brna, ul. Slovanská“ se společností SKR projekt s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 292 41 871,
dle předloženého návrhu.
3. RM doporučuje ZM schválit uzavření Memoranda se společností SKR projekt, s.r.o., IČ: 29241871, se
sídlem Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno, jímž
město deklaruje svůj zájem provozovat předškolní zařízení pro 45 dětí umístěné v Rezidenci LITAVA, v předloženém znění.
4. RM schvaluje vypracování a podání žádosti o dotaci na zpracování Místní energetické koncepce města
Slavkov u Brna.
5. RM zahájení, zpracování a podání žádosti do programu OPŽP na nákup sběrných nádob a kontejnerů
na BRO.
6. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č. 8/2022
– napojení příjmů z tržeb nad stanovený plán na pokrytí
nákladů spojených s fakturací za „Zpracování a administraci žádosti o dotaci“.

158. schůze RM – 5. 9. 2022

1. RM doporučuje schválit soubor rozpočtových
opatření v předloženém znění.
2. RM nedoporučuje ZM schválit směnu části pozemku parc. č. 70 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře
244 m2 a části pozemku parc. č. 66 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 46 m2, obojí v k.ú. Slavkov u Brna
ve vlastnictví města Slavkov u Brna za pozemek parc. č.
622/1 – zahrada o výměře 867 m2 v k.ú. Slavkov u Brna
ve vlastnictví České republiky – Krajského ředitelství
policie Jihomoravského kraje, se sídlem Kounicova 24,
Brno 611 32, IČ: 7515149 za finančních podmínek uvedených v důvodové zprávě, a tedy určení ceny pozemků
ve vlastnictví města Slavkov u Brna cenou zjištěnou
(úřední) dle cenového předpisu ve výši 411 193 Kč
a určení ceny pozemků ve vlastnictví České republiky
– Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje cenou v místě a čase obvyklou ve výši 4 959 240 Kč s doplatkem ze strany města v konečné výši 4 548 047 Kč.
3. RM doporučuje ZM uložit radě města zahájit
jednání s Českou republikou – Krajským ředitelstvím
policie Jihomoravského kraje, se sídlem Kounicova 24,
Brno 611 32, ve věci směny pozemků dle cen obvyklých
mimo režim zákona č. 219/2000 Sb.
4. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi
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městem Slavkov u Brna a společností MIRROR Development s.r.o., se sídlem Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno,
IČ: 27741036, týkající se částí pozemků parc. č. 341/5
– ostatní plocha, manipulační plocha, parc. č. 343/1
– ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 341/6 – ostatní
plocha, manipulační plocha a parc. č. 346/6 – ostatní
plocha, manipulační plocha, vše v k.ú. Slavkov u Brna,
o celkové výměře cca 1500 m2 dle rozsahu a dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
5. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o výpůjčce ze dne 19. 5. 2020 mezi městem Slavkov
u Brna a společností Ekoklub Pampeliška, z.s., sídlem
Marefy 53, 685 01 Bučovice, IČ: 07013159, jehož předmětem bude změna rozsahu výpůjčky pozemků parc. č.
346/6 a parc. č. 343/1, odstranění budov z předmětu výpůjčky a rozšíření předmětu výpůjčky o pozemek parc.
č. 343/6 v k.ú. Slavkov u Brna v rozsahu a dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě.
6. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.
D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ:
28085400 týkající se pozemku parc. č. 1131 – ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který
je v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kab.
smyčka NN Ondráček“) v předloženém znění.
7. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s.,
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400
týkající se pozemku parc. č. 3637/14 – orná půda v k.ú.
Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kab. smyčka NN Hurt“) v předloženém znění.
8. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567,
týkající se pozemků parc. č. 354/13 – orná půda, parc. č.
354/296 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č.
354/298 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú.
Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem „STL plynovod a plynovodní přípojka pro bytový
dům na pozemku parc. č. 354/354 v k.ú. Slavkov u Brna,
číslo stavby: 9900099788“) v předloženém znění.
9. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku, spočívající ve vybudování sjezdu s panem Lukášem
Friesem na pozemku parc. č. 2497/1 v k. ú. Slavkov
u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
10. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku, spočívající ve vybudování sjezdu, se společností
DESTILA Slavkov, s.r.o., Slovanská 758, 684 01 Slavkov
u Brna, na pozemcích parc. č. 1768/8 a 1783/7 v k. ú.
Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov
u Brna.
11. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo na zakázku „DPPS – Přístavba MŠ Zvídálek ul.
Koláčkovo náměstí čp.107, Slavkov u Brna“ se společností SD Ateliér s.r.o., Orlí 7, 602 00 Brno, IČ: 27714870
v předloženém znění.
12. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 10, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, s panem Petrem Slaninou. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou 2 roky.
13. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 23. 9. 2021 k bytu č. 6, Zlatá Hora 1357,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Vendulou Relichovou,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 30. 9. 2024
za smluvní nájemné 150 Kč/m2.
14. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 23. 9. 2021 k bytu č. 6, Zlatá Hora 1230,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Tomášem Neumannem, obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 30. 9.
2024 za smluvní nájemné 150 Kč/m2.
15. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, PSČ
684 01, s panem Lubošem Boldym. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu 3 měsíců a nájemné stanoveno
ve výši 150 Kč/m2.
16. RM schvaluje uzavření dohody o splátkovém
kalendáři mezi městem a paní Štěpánkou Müllerovou.
17. RM ruší usnesení číslo 2433/156/RM/2022.

18. RM souhlasí s podnájmem v provozovně masérny nájemce Mgr. Hany Charvátové, se sídlem Kaunicova 634, PSČ 684 01, PSČ 684 01, Slavkov u Brna, IČ:
64450066, v budově polikliniky, Tyršova č.p. 324, Slavkov u Brna, pro podnájemkyni paní Martinu Třískovou,
se sídlem Pod Oborou 429, PSČ 684 01, Slavkov u Brna,
IČ: 00900605.
19. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě
7002509 s firmou Elis Textil Servis s.r.o., se sídlem Tuřanka 1519/115a, PSČ 627 00 Brno, IČ: 25756966, DIČ
CZ25756966, v předloženém znění.
20. RM schvaluje předloženou smlouvu o zajištění nakládání s odpady číslo 17030223 se společností
RESPONO, a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ:
49435612, za podmínky schválení financování zastupitelstvem města.
21. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního daru spolku POST BELLUM, z. ú., Španělská 1073/10,
120 00 Praha 2-Vinohrady, IČ: 26548526 ve výši
700.000 Kč.
22. RM doporučuje ZM schválit darovací smlouvu
o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši
700.000 Kč spolku POST BELLUM, z. ú., Španělská
1073/10, 120 00 Praha 2-Vinohrady, IČ: 26548526,
v předloženém znění.
23. RM ustavuje pracovní skupinu pro energetický
management ve složení Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková, Bc. Jitka Charvátová, Vojtěch Lstibůrek,
Rudolf Václavík, Ing. Petr Lokaj, Bc. Klára Vránová,
Mgr. Bohuslav Fiala, Petr Zvonek.
24. RM určuje platy pro ředitelku Zámku Slavkov
– Austerlitz, příspěvková organizace, a pro ředitele
Technických služeb města Slavkov u Brna, příspěvková
organizace, s účinností od 1. září 2022, ve výši dle příloh
k této zprávě.
25. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č. 9 –
napojení příjmů z tržeb nad stanovený plán na pokrytí
předložených návrhů.
26. RM schvaluje zprávu o připravenosti Základní
školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace
na školní rok 2022/2023.
27. RM schvaluje ZS-A rozpočtové opatření č. 8
v předloženém znění.
28. RM schvaluje Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace rozpočtovou změnu
v předloženém zněmí.
29. RM bere na vědomí informaci o připravenosti Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace na školní rok 2022/2023.
30. RM bere na vědomí informaci ředitelky školy
o přerušení činnosti školní družiny v době všech školních prázdnin ve školním roce 2022/2023.
31. RM schvaluje použití finančních prostředků z investičního fondu do výše 130 000 Kč (ZŠ Tyršova).
32. RM schvaluje ceník zájmového vzdělávání Domu
dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace
ve školním roce 2022/2023 v předloženém znění.

159. schůze RM – 12. 9. 2022

1. RM schvaluje opatření obecné povahy města Slavkov u Brna, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění, v lokalitách označených dle územního plánu jako
plochy 5 – lokalita „Pod vinohrady“, 6a a 6b – lokalita
„Dlouhé“ dle předloženého znění.
2. RM ruší probíhající veřejnou zakázku na stavební
práce na akci „Oprava plotu s podezdívkou u ZŠ Komenského“.
3. RM rozhoduje, že na základě podaných nabídek
na veřejnou zakázku „Výměna oken bytových domů
Fügnerova čp. 109, Palackého náměstí čp. 123 , Slavkov
u Brna“, byla nejvýhodnější nabídka předložena uchazečem JOKA Moravský Krumlov s.r.o., Skalice čp. 197,
671 71 Skalice, IČO: 479 10 721.
4. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Výměna oken bytových domů Fügnerova
čp. 109, Palackého náměstí čp. 123, Slavkov u Brna“
s uchazečem JOKA Moravský Krumlov s.r.o., Skalice čp.
197, 671 71 Skalice, IČ: 479 10 721, dle předloženého
návrhu smlouvy o dílo.

5. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo a licenční smlouvě na stavbu „Slavkov u Brna –
Rekonstrukce ulice Jiráskova“ s Ing. Svatoplukem Holotíkem, Jugoslávská 100, 613 00 Brno, IČ: 64314618
v předloženém znění.
6. RM souhlasí s postupem navrženým odborem
SMIR ve věci ozelenění okolí polní cesty na pozemku
parc. č. 4298 – ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Slavkov u Brna a se zahájením jednání se společností ROSTĚNICE a.s. a s panem Ing. Jiřím Marákem.
7. RM schvaluje zapojení města do projektu podle
výzvy Kybernetická bezpečnost.

32. zasedání ZM – 5. 9. 2022

1. ZM bere na vědomí zápis z 22. zasedání finančního výboru konaného dne 1. 9. 2022.
2. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 55
– 60 v předloženém znění.
3. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 53 a 54
v předloženém znění.
4. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za I. pololetí 2022 v předloženém znění.
5. ZM schvaluje rozbory hospodaření VHČ za II. čtvrtletí roku 2022 v předloženém znění.
6. ZM schvaluje pozastavení odvodů finančních prostředků z odpisů VHČ do Fondu vedlejší hospodářské
činnosti města Slavkov u Brna v období II. čtvrtletí 2022
až I. čtvrtletí 2023.
7. ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Dr. Václava Kounice za rok 2021 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Dr. Václava Kounice
za rok 2021 v předloženém znění.
8. ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2021 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření DSO Ždánický les a Politaví
za rok 2021 v předloženém znění.
9. ZM schvaluje předložený Program pro poskytování
dotací na podporu činnosti v oblasti sociálních služeb
pro rok 2023.
10. RM schvaluje systém spolufinancování sociálních
služeb pro občany Slavkovska v roce 2023 podle Pravidel JMK pro rok 2023–2024 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.
11. ZM bere na vědomí zprávu o průběžném plnění
6. KPSS.
12. ZM schvaluje předložený návrh Akčního plánu
města Slavkov u Brna na rok 2023–2024 v předloženém znění.
13. ZM schvaluje zrušení spolku Galaxie hokeje, spolek, IČ: 02182467, se sídlem Křídlovická 911/34, Staré
Brno, 603 00 Brno a pověřuje starostu města Bc. Michala Boudného k hlasování na valné hromadě pro zrušení
a likvidaci spolku.
14. ZM schvaluje poskytnutí finančního daru obci
Křenovice, se sídlem Školní č.p. 535, 683 52 Křenovice,
IČ: 002 91 943 na vypracování projektové dokumentace na akci: „Cyklostezka Slavkov u Brna–Křenovice“
ve výši 2/3 nákladů max. 800.000 Kč a dále dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
15. ZM schvaluje bezúplatné nabytí stavebních objektů vybudovaných v rámci stavby „Slavkov – povodňová ochrana města“ od Povodí Moravy s. p., se sídlem
Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno v rozsahu a dle
podmínek uvedených v důvodové zprávě. Náklady spojené s převodem objektů hradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného právního předpisu.
16. ZM schvaluje úplatný převod části pozemku parc.
č. 4296 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
cca 15 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví společnosti EG. D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno za kupní
cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 4756-14/22
od pana Jaroslava Sedláka ve výši 920 Kč / m2. Ke kupní
ceně bude připočtena částka DPH ve výši 21 %. Náklady
související s převodem nemovitosti (správní poplatek
a cenu za znalecký posudek) uhradí kupující. Daňové
povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.
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17. ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc.
č. 23/4, ostatní plocha, zeleň o výměře 26 m2 a pozemku parc. č. 23/5, ostatní plocha, zeleň o výměře 10 m2,
vše v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
města Slavkov u Brna a dává tak souhlas s uzavřením
smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/3275/2022-BVYM v předloženém znění.
18. ZM neschvaluje záměr prodeje pozemků parc.
č. 3623/20- orná půda o výměře 91 m2 v k.ú. Slavkov
u Brna dle předložené žádosti.
19. ZM neschvaluje směnu části pozemku parc. č. 70
– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 244 m2 a části pozemku parc. č. 66 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2, obojí v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města
Slavkov u Brna za pozemek parc. č. 622/1 – zahrada
o výměře 867 m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví
České republiky – Krajského ředitelství policie Jihomo-

ravského kraje, se sídlem Kounicova 24, Brno 611 32,
IČ: 7515149 za finančních podmínek uvedených v důvodové zprávě, a tedy určení ceny pozemků ve vlastnictví města Slavkov u Brna cenou zjištěnou (úřední)
dle cenového předpisu ve výši 411 193 Kč a určení ceny
pozemků ve vlastnictví České republiky – Krajského
ředitelství policie Jihomoravského kraje cenou v místě
a čase obvyklou ve výši 4 959 240 Kč s doplatkem ze
strany města v konečné výši 4 548 047 Kč.
20. ZM ukládá Radě města zahájit jednání s Českou
republikou – Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, se sídlem Kounicova 24, Brno 611 32,
ve věci směny pozemků dle cen obvyklých mimo režim
zákona č. 219/2000 Sb.
21. RM schvaluje uzavření Memoranda se společností SKR projekt, s.r.o., IČ: 29241871, se sídlem Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno, jímž město
deklaruje svůj zájem provozovat předškolní zařízení
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pro 45 dětí umístěné v Rezidenci LITAVA, v předloženém znění.
22. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury ve věci
výstavby projektu: „Polyfunkční areál Slavkov u Brna, ul.
Slovanská“ se společností SKR projekt s.r.o., Nováčkova
18, 614 00 Brno, IČ: 292 41 871, dle předloženého návrhu.
23. rozpočtové opatření č. 61 v předloženém znění.
24. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 62,
63 v předloženém znění.
25. ZM schvaluje poskytnutí finančního daru spolku
POST BELLUM, z. ú., Španělská 1073/10, 120 00 Praha
2-Vinohrady, IČ: 26548526 ve výši 700.000 Kč.
26. ZM schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí
finančního daru z rozpočtu města ve výši 700.000 Kč
spolku POST BELLUM, z. ú., Španělská 1073/10, 120 00
Praha 2-Vinohrady, IČ: 26548526, v předloženém znění.
Úplné znění na www.slavkov.cz


Druhá etapa realizace Portálu občana bude
zprovozněna od 1. října 2022
Jak jsme již v předchozích článcích avizovali, dochází k dalšímu rozšiřování funkcí
Portálu občana (https://portal.slavkov.cz/),
který již občané od začátku tohoto roku velmi aktivně využívají pro platbu místních poplatků za svoz komunálního odpadu a psa bez
nutnosti registrace občana, nebo k prohlížení
informací na elektronické úřední desce.

V čem spočívají nově nabízená
řešení?

1. Formuláře pro řešení životních situací
neregistrovaného občana
Nově budeme umožňovat na portále neregistrovaným občanům v části „Potřebuji si
vyřídit…“ využívat formuláře pro vyřizování svých životních situací ve vazbě k úřadu.
Tyto formuláře může občan po vytištění zaslat
poštou na adresu úřadu, nebo podat prostřednictvím své datové schránky, příp. po přidání
elektronického podpisu podat přes elektronickou podatelnu úřadu, nebo pro podání využít
„ePodání“ v rámci Portálu občana. Formuláře,
u kterých je nutná osobní návštěva úřadu, si
může občan v klidu domova předvyplnit a vzít
s sebou již předvyplněný formulář na úřad.
Občané využívající MS OFFICE budou
moci použít editovatelné formuláře ve formátu *.docx, ostatní budou moci využít formulářů ve formátu *.pdf.
2. Funkce pro registrované občany
Protože tato oblast umožňuje přistupovat
k detailním informacím spojeným s daným občanem, je pro přístup nutná jednoznačná identifikace přistupujícího občana. Pro bezpečné
a zaručené elektronické ověření totožnosti občana je u našeho Portálu občana využíván státem provozovaný národní bod pro identifikaci
a autentizaci www.identitaobcana.cz, který
umožňuje okamžitou identifikaci občana on-line, tj. bez nutnosti návštěvy úřadu. Prostřednictvím tohoto státem provozovaného řešení se
občané nejčastěji identifikují prostřednictvím
elektronického bankovnictví, elektronické občanky, nebo své osobní datové schránky.

Formuláře pro řešení životních
situací registrovaného občana

Nově budeme umožňovat na portále registrovaným občanům v části „Potřebuji si vyří-

dit…“ využívat webové formuláře pro vyřizování svých životních situací ve vazbě k úřadu.
Na rozdíl od formulářů pro neregistrovaného
občana tyto webové formuláře budou mít
předvyplněné údaje registrovaného občana
s možností odeslání formuláře prostřednictvím elektronické podatelny úřadu. Občan si
bude moci částečně vyplněné formuláře uložit
a později doplnit.

Informace o realizovaných platbách
a pohledávkách vůči městu

Jednoznačně identifikovaný (registrovaný)
občan bude mít nově přístup ke svým již dříve
realizovaným platbám a zároveň může zkontrolovat, zda existují vůči němu nějaké neuhrazené pohledávky města, které může rovnou
velmi jednoduše uhradit prostřednictvím již
provozované platební brány.

Přihlášení/odhlášení psa

Jednoznačně identifikovaný (registrovaný)
občan bude mít v části „Potřebuji si vyřídit
…“ ve volbě „Místní poplatky“ nejen možnost si zobrazit údaje o již přihlášených pejscích s možností jejich změny, ale přihlásit
i dalšího psa, nebo jej odhlásit.
Tím bude naplněn stanovený cíl – tj. zvýšení komfortu komunikace občana s úřadem,
kdy občan může vyřídit nejčastější úkony

z pohodlí domova bez nutnosti osobní návštěvy úřadu. Toto řešení nenabízí pouze zvýšení
komfortu ze strany občana, ale v důsledku
elektronické vazby na provozovaný informační systém představuje zjednodušení práce
i pro referenty úřadu.
Portál občana se samozřejmě v budoucnu
bude dále rozvíjet – bude realizována možnost
elektronického podání žádosti o dotaci, průběžně budou přidávány nebo aktualizovány formuláře dle změn v oblasti legislativy, apod.
vs

Měsíční odstávka
rentgenu

Provozovatel rentgenu, společnost
B. Braun, na poliklinice oznamuje, že
kvůli jeho výměně nebude možné téměř
měsíc provádět rentgenové snímkování.
Odstávka je plánovaná v termínu od 23. 9.
do 22. 10. Nový přístroj bude mnohem
rychlejší a lékařům bude poskytovat detailnější snímky.
vs

Archiv Slavkovského zpravodaje
najdete na adrese

www.slavkovskyzpravodaj.cz
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Klub seniorů informuje
Rok se nám jaksi rychle krátí, říjen je před námi
a než se nadějeme, zase
bude konec roku. Senioři se
vytrvale scházejí každé pondělí a díky vstřícnosti mnohých je tu vždy něco k zakousnutí, ochutnání.
Že je nás víc než pondělků v roce, dokazuje
i často milá pozornost od těch, co se nebojí přiznat k tomu, že mají zase o rok rozumu
a zkušeností víc. Nebojte se přijít do klubu
podívat, podělit se o příjemné zážitky, lépe se
zvládají špatné zprávy, které se na nás chrlí ze
všech stran. Naši pěšáci opět zdárně polykají
kilometry a poznávají krásy okolí. 24. 8. změ-

nili trasu kvůli předešlému dešti a po pohodlné cestě se dostali ke studánce Bezdýnce, kde
okusili „svatou vodu“. Asi to má něco do sebe,
všichni byli nadmíru spokojeni. Další vycházkou prošli trasu Olšany–Tři javory–rybník Srdíčko, což byla velmi příjemná vycházka 16
seniorů s 8 dětmi uzavírající prázdniny. 7. 9.
se konečně dočkali uskutečnění několikrát odkládané vycházky přes Křtiny a větrný mlýn
k Rudickému propadání. Své si užili i ti, co
rádi sbírají houby. Cesta jimi oplývala. 16. 9.
nás čekal organizovaný program na akci pořádané při Václavském jarmarku, o zážitky se
podělíme v příštím zpravodaji. Výlet do Rožnova pod Radhoštěm se vydařil díky nádher-

Křtiny

nému slunečnému dni, velmi příjemné průvodkyni dřevěným městečkem, a vytrvalostí,
která řadu účastníků dovedla až k Radegas
tovi. Soše! Vše korunováno výborným jídlem.
16. 10. je připravena návštěva divadla Růžový
kavalír, v tomto měsíci se uvažuje o besedě
s některým z odborníků na sociální problémy
nynějšího období a na listopad potom představení pro prarodiče s dětmi v Redutě (Brněnské pověsti). Na závěr ještě poděkování paní
Slámové, která byla u zrodu našeho klubu
a stále se snaží pomoci v naší činnosti a nebojí se mezi nás přijít. To je vše a za měsíc zase
všichni ve zdraví na shledanou.
Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.


Rudický mlýn • Foto: 2x archiv KS

Milostivé léto II
Jde o šanci, jak se zbavit některých exekucí
tím, že zaplatíte původní dluh navýšený o administrativní poplatek a stát Vám odpustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady.
Dluh, který exekutor vymáhá, se díky tomu
může výrazně snížit.
Milostivé léto se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 a dluhy u veřejnoprávních subjektů – např. stát a územní samosprávný celek (kraj, obec). Dále pak každý
podnik a právnická osoba, ve které má stát
nebo obec majetkovou účast.

Příklady veřejnoprávních subjektů
a nejčastějších typů pohledávek

• Obec – nájemné v městských bytech, platby
za svoz odpadu atd.
• Česká televize, Český rozhlas – koncesionářské poplatky
• Zdravotní pojišťovna – neuhrazené pojištění

• Dopravní podniky – pokuty za jízdu načerno
• ČEZ – účty za elektřinu, plyn atd.
• Veřejná vysoká škola – poplatek za prodloužené studium
Kromě výše uvedených se do Milostivého
léta II zapojily i některé banky – Česká spořitelna, Air Bank, ČSOB, Fio banka, Raiffeisenbank a UniCredit Bank.
Oprávněného, neboli věřitele, kterému dlužíte, zjistíte kontaktováním příslušného exekutorského úřadu, nebo výpisem z Centrální
evidence exekucí (na kontaktních místech
Czech Pointu).

Jak postupovat?

Dlužník musí exekutorovi podat písemnou
žádost o zahájení postupu podle pravidel Milostivého léta. Zároveň může požádat o sdělení výše dlužné částky, která zbývá k úhradě.
Lhůta na odpověď je 15 dní, jestliže exeku-

tor do 15 dnů neodpoví, Milostivé léto se pro
dlužníka o tuto prodlevu prodlouží. Dlužník
poté na účet exekutora zaplatí zbývající původní dluh (tzv. jistinu) a paušální náhradu
nákladů exekuce (tj. odměna exekutorovi
za ukončení exekuce) 1815,- Kč včetně DPH.
Zaplacením této částky je exekuce ukončena.
Milostivým létem se odpouští příslušenství
dluhů – úroky, další náklady za vedení exekuce, za soudní výlohy apod.

Milostivé léto probíhá od 1. 9.
do 30. 11. 2022

V případě, že byste s vyřízením chtěli pomoci, můžete se obrátit na Charitní sociálně právní poradnu na pracovišti v Bučovicích (tel. 739 389 266), v Hodoníně (tel.
731 425 497) a ve Slavkově u Brna (tel.
Lucie Růžičková,
731 646 977). 


vedoucí Charitní sociálně právní poradny
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V zámeckém parku přistál vesmír
Vesmírná podívaná se naskytla dětem a návštěvníkům zámeckého parku ve Slavkově
u Brna o víkendu 17. a 18. září. Ve spodní části totiž „přistály“ nafukovací modely
vesmírných těles. Do dálky tak zazářilo desetimetrové Slunce ve své ultrafialové podobě elektromagnetického spektra. Podobně
fascinující byl i model Marsu. Takzvaný
Marsmeloun je unikátním dílem pracovníků
Hvězdárny a planetária Brno a studia Visua

Foto: Jiří Salik Sláma

O modelech

Foto: Radek Lánský

love, kteří z kosmických záběrů dokázali
vytvořit digitální podklady pro výrobu modelu planety. Pozorovatel tak mohl spatřit
jen stometrové detaily tohoto úžasného světa.
Obří modely, které byly dosud v této sestavě
k vidění pouze v Brně na Kraví hoře, doplnil
ještě menší model Země a Měsíce. Vesmírná
tělesa zářila v parku v pátek, kde je nejdříve
spatřily děti ze základních a mateřských škol,
následovalo setkání „světlušek“ při rozsvícených modelech, které v temné noci prozářily
zámeckou louku. V sobotu pak modely obdivovali návštěvníci Václavského jarmarku.
Nafukovací vesmírná tělesa byla nejviditelnějším bodem programu akce s názvem
Věda a technika v parku. Děti ze škol, ale
i návštěvníci sobotního programu mohli tvořit
v řemeslné dílně, kterou připravilo středisko
volného času Lu-

Foto: Ladislav Jedlička

Foto: Radek Lánský

žánky. V pátek byla dětem otevřená také digitální dílna vybavená 3D tiskárnou a plotrem.
Science centrum VIDA! zase přilákalo stovky
lidí k fyzikálním pokusům. Ve společenském
centru Bonaparte se zase každou půlhodinu
promítal fascinující dokument o vesmíru nebo
kosmická pohádka pro děti.
Velké poděkování patří všem zapojeným
institucím – Hvězdárně a planetáriu Brno,
VIDA! Science centrum, FABLab a Lužánky.
Děkujeme také zástupcům našich škol za organizaci, kterou věnovali pátečnímu zapojení
dětí do programu.

Marsmeloun – „Vytvořit model Marsu je
složitější, než se může zdát. Práce na něm trvala několik měsíců. Samotná tvorba textury
trvala v grafických programech tři týdny. Předcházelo jí shánění podkladů z NASA a jejich
úprava tak, aby byly výstupy použitelné při tisku. I když jsme dělali nafukovací objekt již potřetí, tak nemůžeme říct, že by byla práce o tolik jednodušší, právě naopak. Povrch Marsu
je tvořený krátery, planinama, koryty po lávových řekách a vše správně graficky zpracovat
byla mravenčí práce,“ říká jeden ze spoluautorů Michal Okleštěk z dílny Visualove.
Heliosféra – Nejedná se o prostou, mírně
nažloutlou kouli, jejíž dokonalý tvar naruší několik málo skvrn. Návštěvníkům se předvedla
sluneční podoba v ultrafialovém oboru elektromagnetického spektra. Na těchto vlnových
délkách se totiž zviditelní lidskému zraku jinak
unikající jevy: Třeba celá řada mimořádně silných erupcí, tmavých filamentů (výrony chladnější hmoty vláknitého tvaru) či velkých koronálních děr, což jsou oblasti, z nichž sluneční
vítr „vyfoukává“ materiál do okolního kosmického prostoru. Doslova vypadá jako koule
žhnoucího železa. Fascinující je, že v tomto
měřítku by planeta Země měla průměr pouhých
deset centimetrů a nacházela by se jeden kilometr daleko.
Veronika Slámová
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Další stromy pro nové občánky!
V ovocném sadě mezi Slavkovem a Křenovicemi zakořenilo dalších pětačtyřicet stromů.
Přivítali jsme tak již po třetí malé občánky,
kteří se narodili v tomto roce. V lokalitě tak
v posledních třech letech roste téměř 200 nových stromů. Většina z nich má na sobě cedulky se jmény nových Slavkováčků.
Ve třetí vlně město rodinám darovalo klasické ovocné odrůdy jako jabloně, hrušně,
švestky, višně a třešně. U polní cesty pak rodiče vysázeli ořešáky.
„Jsem hrdý na to, že se nám podařilo tuto
myšlenku udržet a setkali jsme se zde s rodiči
už po třetí. Po pravdě si už ani neumím představit jinou formu vítání malých Slavkováčků.
Bohužel se však v příštích letech budeme muset více zaměřit na péči o již zasazené stromy,
protože sucho některé stromy nepřežily. Bez

pravidelné zálivky, ke které vyzývám i rodiče,
bude sad symbolizující nové životy vypadat
velmi smutně. V budoucnu proto plánujeme
i společné zalévání stromů,“ Michal Boudný.
Vítání občánků v novém sadu se neobejde
bez spolupráce a aktivního zapojení místních
obyvatel i podporujících nadací a firem. Základní organizaci zahrádkářů Slavkov u Brna
děkujeme za pomoc s výběrem stromů, vykolíkování sadu a odbornou konzultaci. Technické zázemí poskytují technické služby. Výrobu
nerezových cedulek a dopravu stromků zajišťuje společnost LIKO-S. Akci pořádá matrika
městského úřadu a odbor vnějších vztahů.
Projekt Vítání občánků – podzim 2022
bylo možné uskutečnit díky finanční podpoře
Nadace Tipsport, která hradí nákup stromků
a potřebného materiálu. Veronika Slámová

Foto: 4x Radek Lánský

Web plný informací o životě ve městě • Přehled připravovaných akcí • Aktuální nabídka poledních menu
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Základní škola Tyršova

www.zsslavkov.cz

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

Zahájení školního roku
Ve čtvrtek 1. září naše škola opět ožila příchodem svých žáků. Žáci druhého až devátého ročníku se usadili ve třídách, přivítali se se
svými třídními učiteli, učitelkami a samozřejmě s kamarády.
Slavnostní zahájení školní docházky nových
prvňáčků proběhlo ve venkovním areálu školy.
Svoje ratolesti mohli v tento významný den
doprovodit rodiče. Nejmenší žáčky přivítal pan
ředitel Mgr. Jiří Půček společně s panem starostou Bc. Michalem Boudným a paní místosta-

rostkou Ing. Marií Jedličkovou. Popřáli jim, aby
do školy chodili rádi a učení je bavilo. Pak už
se nejmladším školákům věnovaly jejich třídní
učitelky, které je také zavedly do jejich učeben,
kde na žáčky čekalo malé překvapení ve formě
drobných dárečků. Rodiče se pak mohli podívat
za svými prvňáčky do tříd, prohlédnout si místo, kde se jejich děti budou vzdělávat.
Všichni doufáme, že nový školní rok proběhne standardním způsobem bez problémů s energiemi, teplem, pandemiemi a podobně.
jp

Festival vědy v Brně

V pátek 9. září se deváťáci vypravili
na brněnské výstaviště navštívit největší vědeckou akci v Jihomoravském kraji. U více
než čtyřiceti stánků různých vědeckých
institucí si mohli prohlédnout nebo i vyzkoušet spoustu zajímavých pokusů z chemie, biologie, fyziky, robotiky atd. Mimo
jiné si mohli izolovat vlastní DNA, změřit
pH, vyzkoušet svou manuální zručnost,
smyslové vnímání nebo se blíže seznámit
s živými hady. Součástí festivalu bylo i Divadlo vědy – několik sérií velmi efektních
a atraktivních pokusů pro malé i velké.
Vědecký pavilon praskal ve švech a my
doufáme, že akce žákům přinesla nové zážitky a poznatky ze světa vědy a techniky. dp

Deváťáci na Festivalu vědy

Co je nového na Tyršovce

Mohlo by se zdát, že o prázdninách, když
ve škole nejsou žáci a neprobíhá výuka,
zeje škola prázdnotou a nic se tam neděje.
Opak je ale pravdou! Prázdniny využíváme k tomu, abychom školní prostředí ještě
vylepšili a případně opravili, co je potřeba.
Jako každý rok bylo třeba nově vymalovat.
Chodby zdobí nové nástěnky, plakáty a obrazy a na menší děti čekají pěkné výukové
panely na stěnách a herní prvky na podlaze. Novou venkovní učebnu, kterou jistě
ocení žáci i učitelé v teplém počasí, jsme
vybavili novým nábytkem. Vyměnili jsme
osvětlení tělocvičny za úspornější variantu
s lepšími světelnými parametry. Proběhla
také generální oprava schodů k hlavnímu
vchodu školy. Venkovní areál je doplněn
zcela novým workoutovým hřištěm.
Také didaktické vybavení školy bylo
obnoveno a doplněno. Modernizovali jsme
i výpočetní techniku.
Doufáme, že všechny tyto změny přispějí k tomu, že se žáci i učitelé budou
ve škole cítit dobře a společně zvládneme
jistě náročný školní rok v pohodě, klidu
jp
a bez větších problémů.

Naši noví prvňáčci • Foto: 4x archiv školy

A přece jsem se dočkali!
V úterý 6. září se obě třídy ze 3. ročníku vypravily na výlet. Proč zrovna v tomto termínu?
Jednalo se totiž o odloženou akci z loňského
školního roku, která se kvůli nepřízni počasí
nekonala. Děti z obou tříd v doprovodu p. učitelek odjely do Jungle Parku v Brně-Pisárkách. Lanové centrum, které se zde nachází,
se rozléhá v nádherném prostředí lesa v těsné
blízkosti řeky Svratky. Děti se po příjezdu
na místo seznámily s vybavením pro lezení,
milí instruktoři jim nasadili a zajistili sedáky

a přilbu. Pak už je čekala snad nejzábavnější
část celého parku – přejezd na zavěšené lanovce přes řeku Svratku. Na druhém břehu
pak malí lezci zdolávali překážky na Balúově
trase a Mauglího trase. Pro děti byl tento výlet
opravdu velkým dobrodružstvím, při kterém
si prověřily nejen svoji odvahu a sílu, ale také
schopnost překonávat překážky.
Děkujeme tímto všem instruktorům z Jungle Parku za nové zážitky a zkušenosti. A třeba někdy příště na shledanou…
im

Třeťáci v Jungle parku
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Slavkov u Brna – velmi dobré město pro život
i pro byznys
Je potěšující a chvályhodné, že se naše
město v celostátních anketách Nejlepší město
pro život a Město pro byznys umísťuje dlouhodobě na předních příčkách žebříčku. Anketa Nejlepší město pro život, které každoročně
zpracovává poradenská společnost Deloitte,
porovnává „index kvality života“ 205 obcí
s rozšířenou působností a Prahy a hodnotí 29
ukazatelů (např. dostupnost zdravotní péče,
úroveň zdraví, podmínky v oblasti bydlení,
práce i vzdělání, dostupnost služeb apod.).
Výsledky zveřejňuje v celostátním žebříčku
i podle krajů.
Anketa časopisu Ekonom Město pro byznys hodnotí 205 stejných měst s rozšířenou
působností a Prahu. Je zaměřena na 14 kritérií
v oblasti podnikatelského prostředí a 14 kritérií v oblasti veřejné správy. Výsledky zveřejňuje v rámci jednotlivých krajů.
Konkrétní umístění Slavkova u Brna v posledních letech je zřejmé z následující tabulky:

věčně. Měli bychom
poděkovat všem, kteří
na celé Moravě
v rámci celé ČR
v Jm kraji
na tom mají zásluhu.
Nejen podnikatelům,
2022
2.
9.
2.
úřadům a práci naší
2021
2.
6.
2.
radnice, ale i velkému
počtu aktivních členů
2020
1.
3.
3.
slavkovských spolků
a zájmových kroužků
2019
6.
15.
4.
všeho druhu i přičin2018
5.
26.
6.
livým jednotlivcům.
Každý obyvatel města
Zdroj: obcevdatech.cz a mestoprobyznys.cz
si tu najde něco příŘíká se, že nic netrvá věčně. Ani zlaté, stříjemného a pozitivního a samozřejmě mnohým
brné, bronzové či jiné medaile se nedostávají
tady i něco chybí. Neměla by nám ale chybět vzájemná tolerance – mladých, starých,
každý rok. Platí to nejen o sportu, ale i o umístění v různých anketách. Jejich výsledky je
nově příchozích i starousedlíků. Už za panování šlechtického rodu Kouniců byl Slavkov
třeba brát na vědomí, ovšem není je třeba
u Brna (zejména v 16. a 17. století; tehdy ještě
přeceňovat. Měli bychom skromně ocenit, že
Austerlitz) městem tolerance. Važme si toho.
se stále držíme v těchto žebříčcích na čelních
L. Jedlička

místech a současně připustit, že to nebude
Rok

Nejlepší město pro život

Město pro byznys

Ulice u technických služeb bude mít nový chodník
i parkovací stání
Ulice ČSA v úseku u technických služeb
dostane nový kabát. Opraví se nejen povrch
vozovky, ale vzniknou i parkovací stání
a hlavně nový chodník v místě, kde je dnes
provizorní pěšina.
Z ulice se následně stane obytná zóna,
kde bude povolena rychlost max. 30 km/h.
Kvůli zpomalení aut budou také vybudovány dva zpomalovací pruhy. Oprava ulice
začne koncem září (pravděpodobně 26. 9.)
a potrvá dva měsíce. „Díky těmto úpravám
vznikne konečně bezpečná cesta pro lidi,
kteří bydlí zejména na sídlišti Polní mířící
na autobusové nádraží,“ vysvětlil starosta
Michal Boudný.
Náklady na rekonstrukci jsou částečně hrazeny z Fondu dopravní infrastruktury, který je
financovaný z přestupků řidičů překračujících
vs
rychlost.

Foto: Pavel Maleček

Trumpetista Laco Déczi vystoupí poprvé
ve Slavkově u Brna
Světoznámý jazzový trumpetista, skladatel,
malíř a bouřlivák Laco Déczi vystoupí v rámci podzimního turné se svojí kapelou Celula
New York ve Slavkově u Brna. Zahraje v neděli 23. října od 19 hodin ve velkém sále společenského centra Bonaparte. Těšit se můžete
na plnohodnotné vystoupení v délce 2x 45
minut s přestávkou.
Čtyřiaosmdesátiletý hráč si se svojí kapelou
Celula New York na šňůře po Čechách a Moravě naplánoval více než 40 zastávek. Dle
jeho slov se do Slavkova velmi těší, protože
zde ještě nikdy nevystoupil.
Laco Déczi patří od 60. let ke špičkám jazzové hudby. Energie z něj sálá i po více než 30
letech strávených ve Spojených státech, kde

Laco Déczi • Foto: archiv autora

žije a tvoří od emigrace v roce 1987. V Americe vystupoval s dlouhou řadou známých
jazzových muzikantů – Davem Wecklem,
Elvinem Jonesem, Billem Watrousem, či Son-

ny Costanzem. Celula New York, kde hraje
na bicí také trumpetistův syn Vaico představuje uskupení vynikajících muzikantů, z nichž
každý má svá vlastní úspěšná koncertní tělesa.
„Všeumělec“ Laco Déczi také maluje
a mohli jste ho vidět i ve filmu Kalamita režisérky Věry Chytilové. Mnoho let hrál v Tanečním orchestru Československého rozhlasu
(TOČR) a Jazzovém orchestru Československého rozhlasu (JOČR).
Od revoluce se pravidelně vrací do České
republiky a na Slovensko a vydává desky, kterých má na kontě několik desítek.
Předprodej bude spuštěn od 25. září na Infocentru ve Slavkově u Brna a v restauraci
Tomáš Sovadina, pořadatel
Bonaparte. 
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Zámek Slavkov – Austerlitz
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Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204; info@zamek-slavkov.cz

www.zamek-slavkov.cz

Hrůzostrašné prohlídky zámku
Prokažte odvahu a přijďte v sobotu 22. 10.
2022 na Zámek Slavkov – Austerlitz. V časech 18.00, 19.00 a 20.00 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?)…
Návštěvníci 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 rezervace předem nebo zakoupení vstupenek on-line (sekce „Předprodej“ na stránkách www.
zamek-slavkov.cz nebo tel. 544 227 548).
Prohlídka je vhodná i pro odvážnější děti
v doprovodu rodičů. Těší se na Vás průvodci
David Kučera, ZS-A
zámku.

Foto: archiv ZS-A

Divadelní představení
Hurvínek a nezvaný host
12. 11. 2022 v 15 h.
v SC Bonaparte

Režie kolektiv, výprava David Janošek,
hudba Jiří Škorpík.
Autoři Miki Kirschner a Jana Kubíčková v této hře dětem ukážou, co se stane,
když na dveře najednou zaklepe nezvaný
host. Navíc je úplně jiný než kdokoliv
a cokoliv, co doposud znali.
U Spejbla s Hurvínkem se totiž najednou objeví Člunozobec a z obou našich
hrdinů se rázem stanou podnájemníci
ve vlastním domě. Protože má Člunozobec opravdu nezvyklé potřeby a rituály,
není možné s ním společný prostor sdílet.
Jenže Člunozobec všechno ví, všude
byl a neplatí na něj žádné logické argumenty, se kterými na něj Spejbl vyrukuje.
Zato Hurvínek, ten si ví vždycky rady,
na něj je i Člunozobec krátký, anebo to
bude naopak?
Hra „Hurvínek a nezvaný host“ je určena pro děti od 3 let a hrána bez přestávky
ZS-A
trvá cca 40 min.

Foto: archiv ZS-A
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Poklady nejen z depozitářů
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz se nachází množství zajímavých předmětů z různých oblastí lidské činnosti. Setkat
se s nimi můžete v expozicích a při příležitostných výstavách.

Hliníkové cestovní
lahve s nápojovým kalíškem.
Ze sbírek ZS-A

Víte že …

v domácnostech se již od první poloviny
20. století vzácně vyskytovalo hliníkové nádobí, zejména však příbory? Hliník byl objeven roku 1825 dánským fyzikem Hansem
Christianem Oerstedem (1777–1851). Český
název mu dal přírodovědec Jan Svatopluk
Presl (1791−1849), latinský název aluminium
pochází z latinského slova „alumen“, které
označovalo kamenec.
K největšímu rozmachu používání hliníkového nádobí však dochází až v 60. a zejména v 70. letech 20. století. Již od 60. let 20.

století se vyráběly známé ešusy, které jsou
dosud uchovávány v mnohých domácnostech. Dlouho používané byly rovněž příbory,
hrníčky, hrnce a kastroly, pánve, mlékovary,

odšťavňovače a jiné hojně používané kuchyňské nádobí. Následně však výzkum ukázal, že
používání hliníkového nádobí může být zdraví škodlivé, zejména při jeho využívání v kyselém prostředí.
V současné době je hliník – díky svým
vlastnostem jako jsou dobrá vodivost, odolnost proti vnějším vlivům a nízká hmotnost,
využíván zejména v elektrotechnice, stavebnictví a letectví. Neustala ani výroba hliníkového nádobí pro domácnosti. Toto nádobí je
však opatřeno ochrannou vrstvou, která zlepšuje vlastnosti a zabraňuje uvolňování hliníku
do zpracovávaných potravin.
Hliníkové nádobí a další zajímavé předměty můžete spatřit na výstavě „Od hlíny k hliníku aneb Z domácností našich babiček“.
Výstava potrvá do 10. 12. 2022.
Vladimíra Zichová, ZS-A

Daniel Hůlka
ve Slavkově
Dracula, Monte Cristo,
Don Giovanni, Kat Mydlář
a další. Jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších hlasů muzikálové scény zazní
v Historickém sále Zámku
Slavkov – Austerlitz.
Daniel Hůlka ve spolupráci s Radkem Jarešem v pátek 28. 10. od 16 hodin společně
představí ty nejkrásnější muzikálové písně.
Vstupenky zakoupíte na: www.zamek-slavkov.cz v sekci Předprodej nebo osobně v Informačním centru Slavkov u Brna.
ZS-A

Zelňačka
Na francouzském venkově žili
dva dlouholetí přátelé. Claude
a Francis. Znali se už od školních
let. Měli postaveny domky vedle
sebe, společný dvorek a společnou
manželku. Nežili nemravným životem. To jenom za války byl Claude
zajatý, manželka se nudila i Francis
se nudil … a už to bylo. To bylo před
čtyřiceti lety. Dnes jsou z kamarádů
dva staří dědkové, Claudova manželka je už deset let po smrti a oni
sedí na dvorku, popíjejí víno a brblají na ten dnešní svět, ve kterém
už mladí nevydrží na venkově a utíkají do města. Ale vše se má změnit.
Na místě jejich chalup má vyrůst
velký zábavní park, který vesnici
přinese finanční zisky. A dědkové se
mají stěhovat do domova důchodců.
Hrubě se jim tam nechce. A stane se
úplná maličkost. Na poli za chalupou jim přistane létající talíř…
Že vám to něco připomíná? Možná jste viděli filmové zpracování
tohoto námětu ve filmu Zelňačka,
s Louisem de Funèsem v hlavní roli.
Nebo jste se dívali v televizi na českou televizní inscenaci stejného ná-

mětu. Ať jste viděli či neviděli, teď
máte možnost seznámit se s hrdiny
Zelňačky na jevišti slavkovského
Společenského centra Bonaparte.
Naši ochotníci nastudovali hru
Zelňačka podle knihy René Falleta a předvedou ji v sobotu 1. října
v 19 hodin a v neděli 2. října 2022
od 17 hodin. Představí se vám Ivan
Marek, Milan Hrazdílek, Petra Vyšehradská, Jaromír Matějka, Věra
Stojarová a Radim Kachlíř v brilantní komedii o radostech obyčejného
života. Za lidových 150 Kč vstupného se vám dostane chytré zábavy,
francouzských melodií a vůně pravé
francouzské zelňačky.
Do divadelního sálu vás zve režisér představení Stanislav Olbricht se
všemi svými spolupracovníky.
DS Slavkov u Brna

14

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

9/2022

Austerlitzman 2022
Pro velkou část občanů Slavkova je akce
Austerlitzman již zarytou, každoročně se opakující tradicí, konající se již 17 let v řadě. Pro
všechny závodníky, ať už se zúčastnili pravidelní, noví, starší, či úplně ti nejmladší, byl
letošní závod konaný 27. srpna 2022, premiérovým. Pořadatelé akce Austerlitz Adventure
z.s., pro tentokrát zatoužili po změně. Možná
je k ní přiměla zkušenost z mnoha triatlonových závodů, kterých se někteří členové
spolku úspěšně účastní, nebo je jí příčinou
již jistá míra stereotypu či všednosti? Kdo ví.
V každém případě byla tato změna příjemným
osvěžením, které sklízelo úspěch. Bavíme se
o kompletní změně trati, přemístění depa
i cíle závodu do aleje před koupalištěm a myslíme si, že šlo o velice vydařenou volbu. Náročnost trati si musí zhodnotit každý závodník
dle svého zvážení. Vždy je však krásné sledovat spokojené tváře účastníků, kteří po úspěšném dokončení závodu hrdě obléknou tričko
s nápisem „Jsem Austerlitzman“. A jak moc
nás těší, když po ulicích Slavkova potkáváme místní děti a dospělé v našich tričkách

Foto: 6x Jan Martínek

i dlouho po konání akce. Velký obdiv v očích
pořadatelů, účastníků i fandících návštěvníků
se jednoznačně stala dvojce, která získala titul „největší bojovnice“. Dát si
triatlon bez jednoho z hlavních
lidských smyslů,
tomu říkáme odhodlání. Pro zrakově postiženou
Lucii Berkovou
byl po celou dobu
trvání akce náhradními zrakem
Tomáš
Berka,
který s ní celý triatlon absolvoval.

Největším bojovníkem se stal Milan Potáček.
Během léta se ve Slavkově tvrdě maká a trénuje, aby místní obyvatelé dosáhli na tituly
„Nejlepší Slavkovák a nejlepší Slavkovačka“.
Pro letošní ročník, který navštívilo rekordní
počet závodníků (143 dospělých a 67 dětí,
celkem tedy 210 závodníků), se stala Lucie
Fialová a Stanislav Mixa. Všem závodníkům
ještě jednou gratulujeme za odvedené výkony.
Kompletní informace včetně výsledků a fotografií z konání akce naleznete na www.austerlitz-adventure.cz. Přejeme si i pro následující
ročníky tak příjemnou rodinnou atmosféru,
povedené počasí a spokojené účastníky. Velké
díky patří všem dobrovolným organizátorům,
všem partnerům a v neposlední řadě podpoře
města Slavkova u Brna, včetně technických
M.P.
služeb a městské policie.
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Junák Slavkov u Brna
Tábor rodičů s dětmi

Poslední týden v srpnu se
sešlo na skautském tábořišti
poblíž Oslavan téměř 40 táborníků. Rodiče, děti ve věku
od 1 roku do 14 let, přátelé.
Celý týden panoval táborový režim, pro
děti byla připravena celotáborová hra Jak vycvičit draka. A tak bylo potřeba draka krmit,
učit ho létat, a protože celý dračí výcvik vedl
rytíř a dvorní dáma, tak jsme se naučili i rytířským ctnostem a složili rytířskou přísahu.
Náladu nám nezkazily ani první tři propršené dny. Stihli jsme i výlet do krytého bazénu

Dvojka – první schůzka • Foto: Anna

Tábor s dětmi

a do nedalekého Permonia. Večery patřily táborákům a hraní na kytaru. Díky společnému
úsilí všech zúčastněných se tábor moc vydařil.
Kristýna Nowaková


Tábor s dětmi • Foto: 2x Kristýna

Zranitelnost a křehkost v KMŠ
Karolínka
Začátek nového školního
roku jsme tradičně, a to již pojedenácté, zahájili dvoudenním
seminářem pedagogiky Franze
Ketta. Tentokrát jsme se věnovali tématu s cizím a málo
známým názvem Vulnerabilita – zranitelnost, křehkost. Člověk se cítí silný a sebejistý
když má svůj život zajištěný, má jej takzvaně ve vlastních rukou. Má dostatečný příjem,
zdraví, vlastní bydlení, může jet na dovolenou, zařídí si, co potřebuje… V okamžiku,
kdy vlivem okolností o něco z toho přijde, se
cítí ohrožený, ztrácí jistotu a přichází obavy
z budoucnosti. Zranit nás může i jednání lidí.
Naštveme se, urazíme a přitom ten druhý to
možná ani ve zlém nemyslel. I jednání, které vnímáme jako dobré, může někoho zranit.
U dětí zranitelnost a křehkost vnímáme a přijímáme. U dospělých tak viditelná není, a pokud
ano, je někdy vnímaná jako projev slabosti…

Téma tohoto semináře na některé působilo
smutně, ale jeho poselství bylo nadějné. Jak
zpívá Zdeněk Svěrák v jedné ze svých písní:
„Neklesejme na mysli“, protože každý z nás
je křehký a zranitelný. Toto všechno k člověku patří. I z nedokonalosti může vzejít něco
krásného.
A tak přeji nám všem, aby až se na konci
letošního školního roku ohlédneme zpět, jsme
Helena Lungová
uviděli něco krásného.

Foto: archiv KMŠ

První schůzky II. oddílu

Začal nový školní rok, a tak mohl i náš oddíl zahájit svou skautskou činnost. Během léta
se nám společnými silami podařilo dokončit
rekonstrukci naší klubovny. Vymalovali jsme
a zařídili naši místnost tak, abychom se tu
od září mohli zase společně scházet na schůzkách.
V druhém zářijovém týdnu se konaly naše
první schůzky. Ve čtvrtek se po prázdninách
setkali členové družiny Trnek a v pátek pak
družina Hrušek. Hráli jsme spoustu her a většina Hrušek si vybrala nějakou odborku, kterou by si chtěli splnit. Na následujících schůzkách budeme mít vyhrazený čas pro úkoly či
aktivity, které jsou nezbytné pro jejich splnění.
Od letoška se náš oddíl rozrůstá o novou družinu. Na její schůzky se budou scházet skauti
a skautky, kteří k nám přešli z IV. a I. oddílu.
Doufáme, že se jim u nás v oddíle bude líbit a budou mít šanci rozvíjet své dovednosti
Anna Ošmerová
a znalosti. 

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle
v 9.00 a v 18.00, úterý v 18.00, pátek v 18.00.
Svátost smíření každé úterý od 19.00 do 20.00.
Bohoslužba pro děti a školáky do 6. třídy: každé úterý
v 18.00.
Bohoslužba pro školáky od 7. třídy a mládež: každý
pátek v 18.00.
Společenství mládeže: pro 9. třídu a 1. ročník SŠ v pátek po mši v 19.00 na faře.
Adorace před Eucharistií: ve farním kostele v neděli
večer 19.00–20.00.
Rozvrh hodin náboženství: na farním webu.
Kalendář:
1. 10. První sobota, 7.00 modlitba růžence a mše sv.
6. 10. Setkání dětí 1. sv. přijímání s biskupem v Brně
7. 10. Večer chval, farní kostel v 18.45
16. 10. Slavkovské hody k výročí posvěcení oltáře,
krojovaný průvod od radnice 9.45, mše sv. v 10.00
23. 10. Misijní neděle, sbírka na misie
Informace: www.farnostslavkov.cz www.facebook.
com/farnostslavkov
Příspěvek do sbírky: farní účet Česká spořitelna
1561 2343 89 / 0800.
Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav
Pacner 737 509 507. slavkov@dieceze.cz
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KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 1. září 2022 oslavila své 92. narozeniny paní

NASŤA VINKLÁRKOVÁ

Hodně zdraví a štěstí přeje syn Otta s Ivetou,
dcera Nasťa s Pepou, vnoučata Iveta, Tomáš, Gábina,
Martinka a pravnoučata Natálka, Adélka, Pepinka,
Lukášek, Kubíček, Tomášek a Filípek.
Blahopřání
Srdečně blahopřejeme k 68. výročí na cestě
společným životem, které oslavili
25. září 2022 manželé

BEDŘICH A MIROSLAVA
KNESLOVI
Vzpomínka
Navěky žije ten, koho nosíme s láskou v srdci.
Dne 9. září 2022 by se dožil 70 let pan

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

ZDENĚK ANDRLA

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

S láskou a úctou vzpomínají dcera Libuše, syn Zdeněk,
dcera Lucie s rodinou a manželka.

Poradenská kancelář

Čas plyne, roky ubíhají a mně krásné vzpomínky na Tebe zůstávají.

DETOXIKACE ORGANISMU
PRODEJ
• detoxikační preparáty
• strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe
vera pro vyčerpaný organismus
• d oplňky stravy FINCLUBU dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích
Kosmetika

možnost vyzkoušení

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

OBKLADAČSKÉ
PRÁCE
Adam Juřena

Realizace
obkladů a dlažeb
Tel. +420 774 677 127
E-mail: info@obkladyaj.com

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

www.slavkov-austerlitz.com

Vzpomínka
Dne 14. září 2022 vzpomeneme 4. výročí, kdy nás opustil pan

MILAN STEHLÍK
S láskou a úctou stále vzpomíná družka Renáta s rodinou.
Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 25. září 2022 jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí
našeho tatínka, dědečka a pradědečka, pana

JAROSLAVA ŽILKY
Dne 30. října 2022 vzpomeneme 24. výročí úmrtí naší maminky,
babičky a prababičky, paní

VLASTY ŽILKOVÉ
S úctou a láskou vzpomíná dcera Lenka,
vnučky Vlaďka a Lenka s rodinami.
Vzpomínka
Dne 30. září 2022 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan

JAROSLAV PLACHÝ
S láskou stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Navěky žije ten, koho nosíme s láskou ve svém srdci.
Dne 1. října 2022 vzpomeneme 14. 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.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři v ul.
Zelnice III 1614 od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 200 Kč. Mějte prosím
nejlépe přesnou částku. Oznámení lze vyřídit i elektronicky zasláním textu a fotky (pokud
ještě ve zpravodaji nevyšla) na email info@bmtypo.cz. Platbu lze provést také elektronicky.

9/2022
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Opustili nás

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 16. října 2022 uplyne deset smutných let,
kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan

IVO ZDRAŽIL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají syn s celou rodinou.
Vzpomínka
Dne 21. října 2022 vzpomeneme 25. výročí úmrtí, kdy nás opustil
pan

RUDOLF VÁGNER
S láskou vzpomínají družka Iva, synové Jiří a Petr,
dcera Marcela a vnuk Petřík a Jakub.

Milan Májek

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

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

Josef Maláč (66 let)
Jan Smejkal (45 let)
Jan Pešica (47 let)

1. 9.
5. 9.
18. 9.

Aktuální smuteční oznámení občanů Slavkova najdete na www.slavkov-austerlitz.com.

INZERCE
ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437. L. Remiáš, Slavkov u Brna.
RELAXAČNÍ masáže, reflexní, ayurvédské,
Bowenova a Dornova metoda, masáže přístrojem Bioptron. Výhodné balíčky, dárkové
poukazy a slevy. Dárek ke každé masáži.
Kontakt: 603 829 963, Slavkov u Brna.
HLEDÁM výpomoc do domácnosti. Tel.
777 021 187.

Výroba hydraulických hadic
a trubek s koncovkami.
Ohýbání a tvarování trubek.
Tel.: 723 493 610, Hodějice 198

www.or-hydraulik.cz
Prodejní doba:

MI
2 0 L E T S VÁ

po, st
út, čt, pá

7–17 h.
7–15 h.

polední přestávka 11.45–12.30 h.

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Příjem inzerce do Slavkovského
zpravodaje do pátku 21. října

e-mail: info@bmtypo.cz
tel.: 604 706 900

TÓNOVACÍ
CENTRUM
Na počkání tónujeme omítky,
fasádní a interiérové barvy
10 milionů barevných
receptur
Poradíme s výběrem
vhodného odstínu i materiálu

Špitálská 730 • 684 01 Slavkov u Brna
+420 544 221 586

stanam@stavebniny-stanam.cz
www. stavebniny-stanam.cz
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Slavkovská pípa – 49. ročník
Tradicí, která trvá již 49 let je, že první sobotu v září proběhne Slavkovská pípa a ani letos tomu nebylo jinak. Limit pro zdolání trati
je 1:45 hod., muži musí vypít 4 velká piva,
ženy 4 třetinky. Počasí letošnímu ročníku přálo, bylo příjemné teplo, nepršelo a sluníčko
na nás také nezapomnělo. Ke startu se v tomto ročníku zaregistrovalo 148 účastníků – 118
mužů a 30 žen, což je krásné číslo, přesto
zůstal rekord 168 účastníků z 9. ročníku nepokořen.
Start byl i letos před hostincem Na Špitálce za podpory fanoušků, kamarádů, dohledu
rodinných příslušníků, číhajících fotografů
i poletujících dronů. Trubka pana Poláčka zazněla v 16.10 hod. a tímto signálem vše začalo. Závodníci se po vypití prvního piva vydali
na více než 11 km dlouho trať. Běželi do Křenovic k restauraci U Frantíka (druhé pivo),
přes Hrušky do vážanské hospody (třetí pivo),
lesíkem do slavkovské restaurace Na zastávce (poslední pivo), a dále do cíle v hostinci
Na Špitálce.
Vítěz kategorie mužů Viktor Novotný proběhl cílovou páskou v čase 43:40, druhý byl

ve velmi těsném závěsu Milan Wurst s časem
43:42, oba z týmu Cyklo Kyjovský. V čase
45:05 časomíru zastavil na třetím místě Stanislav Mixa, zároveň také první Slavkovák
v cíli.
V kategorii žen si první místo s časem
53:05 vybojovala Lucie Fialová z Tri-Atlet
team Ženy. Místo druhé patří Karolíně Horákové v čase 53:55 z týmu Holky triatlonky.
Čas 55:07 ukazovala časomíra, když jako třetí
v pořadí kategorie žen proběhla cílovou čárou
Denisa Ciesarová, také Tri-Atlet team Ženy.
• Týmy muži – 1. Cyklo Kyjovský, 2. Tri-Atlet team Muži, 3. ASK Slavkov
• Týmy ženy – 1. Holky triatlonky, 2. Tri-Atlet team
Ženy, 3. Balťačky
• 1. Slavkovák v cíli – Stanislav Mixa
• 49. v cíli – Ondřej Filip
• Poslední jednotlivec v limitu – Tomáš Lachtan Kohoutek
• Nejstarší účastník – Michal
Jandák
• Nejvzdálenější běžec – David McClurken z Kanady
Kompletní výsledky na FB
– hostinec Na Špitálce – Slavkovská PÍPA.

Poděkování za příjemnou atmosféru a pohodu během celého odpoledne i večera patří
kapele SMP+, kolektivu hostince Na Špitálce,
ale i všem ochotným kamarádům, kteří pomohli s organizací této vyhlášené a populární akce.
Těšíme se na vaši účast v jubilejním
pk
50. ročníku v roce 2023.

Foto: 4x Radek Lánský

Slavkovský Šlapík
Závod měl premiéru v loňském roce
na slavkovské střelnici pod hlavičkou Cyklo
Kyjovský – zaštítěný panem R. Kyjovským.
Myšlenka byla navázat na tradici MTB závodu ve Slavkově u Brna a ukázat dětem krásu v pohybu zdravém soutěžení a především
cyklistiku, v našem případě hlavně tu terénní.
Letos se rozrostl Slavkovský Šlapík o Šlapíka
v areálu slavkovského zámku a parku, který

se uskutečnil 17. 6. 2022. Od tohoto závodu
přidali ruku k dílu a zapojili se do pořádání
i zkušení organizátoři akcí Austerlitz Adventure a hlavně pan Boris Vlach, město Slavkov
u Brna, Golf Hotel Austerlitz.
Poslední letošní závod se uskutečnil v pátek 9. 9. 2022 opět v areálu slavkovské střelnice, kde na děti čekala perfektně připravená náročná trať s výborným zabezpečením.

Po sportovním zápolení obdržel každý závodník, jak je na Šlapíkovi vždy zvykem, pamětní
medaili za absolvování závodu. Všechny děti
byly při slavnostním vyhlášení obdarovány
malými drobnostmi. Posledního závodu se
průřezem kategoriemi zúčastnilo asi 60 dětí
pod dohledem cca 25 pořadatelů a stovkou
fandících diváků.
Jelikož se některé děti závodů účastní
od založení těchto MTB závodů, je u nich vidět velký sportovní posun, který byl letos završen vytvořením MTB týmu pro děti Cyklo
Kyjovský MTB team, který v současné době
registruje 13 závodníků, kteří se již absolvují
i jiné závody po celé České republice.
Na závěr musíme poděkovat hlavně rodičům, že přivedou na naše závody děti, dobrovolníkům z řad pořadatelů, fotografům,
zdravotníkům a v neposlední řadě ostatním
sponzorům, bez kterých by se tyto závody nemohly zrealizovat.
Velikánské díky za vše patří panu Radovanovi Kyjovskému.
MTB team Slavkov u Brna

Foto: Radek Lánský

Více fotografií najdete
na webu: lansky.rajce.idnes.cz

9/2022
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

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

www.iss-slavkov.eu

Počátek nové spolupráce
Vážení kolegové, studenti a přátelé naší školy, dne 5. 8. 2022 jsem
obdržela mail od Johna Honnora,
s kterým jsem se potkala v průběhu
května a června 2022 ve Zlíně a poté
v Brně, kde mi představil svůj projekt, na kterém se podílí střední i vysoké školy z ČR. Domluvili jsme se
na nové spolupráci, neboť takový
projekt je záslužné podporovat.
Budeme velmi rádi, že přispějeme
k propagaci naší krásné země v zahraničí. Se souhlasem J. Honnora
zveřejňuji:
Vážení partneři a přátelé Czech-American TV, srdečně vás zdravím
do ČR a rád bych vás seznámil s něFoto: archiv ISŠ
kterými novinkami u nás v Czech-American TV.
matiky a managementu cestovního ruchu. Její
V tomto roce oslavili již 19 let pravidelného
studenti u nás vykonávají své praxe a pomátelevizního a internetového vysílání.
hají nám více zviditelňovat regionální turisticK této příležitosti jsme zprovoznili zcela
ké destinace z celé ČR.
nové webové stránky s moderním designem,
Podařilo se nám vytvořit aplikaci pro Ankterý nám vytvořili na Západočeské univerzitě v Plzni – https://www.catvusa.com.
droid televizní systémy. Díky tomuto projektu
Náš web není jen obyčejným portálem, ale
budou moci uživatelé televizorů značek např.
obsahuje již několik na míru vytvořených
Sony, Philips, Toshiba, Thomson a mnoho
webových aplikací. V současné době zahrnuje
dalších, sledovat naše televizní vysílání kdekoliv na světě. A to jednoduchým spuštěním
přes 1000 stran s informacemi zaměřenými
tlačítkem na dálkovém ovládání televizoru.
zejména na české regiony, jejich kulturu a destinace. Současně bylo vylepšeno i přehrávání
V příštích letech plánujeme rozvíjet tuto
našich televizních pořadů, které přímo streaaplikaci pro televizory Samsung a LG, které
mujeme z tohoto portálu a jeho serveru. Navíc
mají jiný televizní systém než Android.
z něj vysíláme i 3 radiové audio podcasty.
Rád bych také upozornil na náš rozbíhající
Díky Slezské univerzitě v Opavě – Obse animovaný projekt. Hlavní postavou tohoto
chodně podnikatelské fakultě v Karviné – se
projektu je maskot Český Honza, o kterém
nám podařilo významně zvýšit naši online
aktuálně a skvěle referuje například Český
sledovanost.
rozhlas. Honza bude oživovat televizní pořady CATVusa.
Dále rozvíjíme skvělou spolupráci s Univerzitou Hradec Králové, s Fakultou inforRadio Prague International rovněž infor-

movalo v angličtině o vysílání
Czech-American TV a jejich projektech tisíce svých posluchačů
v zahraničí.
České regiony se stále a pravidelně objevují ve vysílání CATV
USA na televizních obrazovkách
v 60 amerických městech USA,
které sleduje na 2,6 mil. domácností. Odkazy na záznamy televizních
vysílání jsou k dispozici na našem
webovém portálu a funkční vždy
ještě dalších 6 měsíců od svého odvysílání v sekci Broadcast.
Záznamy televizních pořadů
na našem internetovém portále si
přehrávají další desítky tisíc zahraničních diváků z ostatních zemí
světa. Kromě Spojených států
máme diváky také z Kanady, Austrálie, Asie,
ale i z Evropy například z Anglie nebo Německa.
Naše nezisková organizace vysílá již
od roku 2003 nekomerční vzdělávací pořady o českých regionech, jejích destinacích
a jejich kultuře. Kromě televizních pořadů
se staráme o celou řadu vzdělávacích online
projektů o České republice na našem webovém portále (např. česká regionální kuchyně,
kulturní bohatství, genealogy aj.).
Od počátku naší existence celý náš tým
včetně mne pracujeme jako dobrovolníci,
bez nároku na honorář a ryze z vlasteneckého
přesvědčení. A jdeme neustále dopředu i díky
vaší spolupráci.
S přátelským pozdravem za celý televizní
tým Czech-American TV
John Honner, ředitel Czech-American TV
Vladislava Kulhánková,
ředitelka ISŠ Slavkov u Brna

Letní příměstský tábor
tenistů a tenistek

Pod vedením trenérky Jany Všetečkové
a trenéra se konal od 22. do 26. 8. 2022
na tenisových kurtech ve sportovním areálu v Křenovicích příměstský tábor TJ Sokola Slavkov u Brna. Děti byly rozděleny
do tří věkových skupin. 1. sk. – děti od pěti
do osmi let, 2. sk. – mladší žáci od devíti
do jedenácti let a 3. sk. – starší žáci od dvanácti do patnácti let. Vše probíhalo dle již
předem naplánovaného rozdělení. Začínalo se ráno v 8 hod. strečinkovým cvičením.
Pak probíhal na třech kurtech tenisový trénink pod vedením trenérky a trenéra. Od
12 hod. se v místní klubovně podával oběd.
Následovala hodina odpočinku. Dále si pak
děti mohly vybrat míčové hry – volejbal,
fotbálek nebo jiné hry. Celý týden nám přálo počasí. Na ukončení v pátek probíhaly
soutěže za přítomnosti rodičů v tenisových
úderech o věcné ceny a diplomy. Tento tábor se velice vydařil, jak po stránce sportovní , tak výchovné. Děti se již teď těší, že
se příští rok o prázdninách opět sejdeme.
Jana Všetečková, trenérka
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Návštěva Marie Terezie na Moravě v roce 1748

 Komerční sdělení

Marie Terezie, panovnice podunajské monarchie, byla silná
osobnost. Vynikala schopnostmi
k diplomacii a jako žena i matka
se stala středem své početné rodiny. Ve společenském povědomí však spíše přetrvávají názory,
které Marii Terezii jako českou
královnu hodnotí nejednoznačně
– ztráta většiny historického území Slezska či události související
se stavovskou volbou vzdorokrále Karla Albrechta. Taková mínění se jeví jako
zkreslená. Marie Terezie vybředla z mocenské
krize počátečních let své vlády, územní ztráty
kompenzovala územními zisky a důsledným
plněním vladařských povinností, mezi které

náležely i cesty po korunních zemích monarchie, postupně získala
respekt příslušníků jednotlivých
stavovských obcí. Jaký tedy byl
„jeden den“ Marie Terezie na cestách? Odpověď na tuto otázku lze
nalézt v knize PhDr. Zbyňka Svitáka nazvané Návštěva Marie Terezie na Moravě v roce 1748.
Publikace o rozsahu více než
400 stran se skládá z osmi základních kapitol, ve kterých jsou podrobně popsány příslušné souvislosti. Týkají
se záměrů panovnice ohledně cesty na Moravu, příprav císařského dvora, krajských úřadů i magistrátů měst vybraných k návštěvě,
průběhu desetidenního putování urozené spo-

lečnosti a jejího doprovodu na trase Vídeň–
Mikulov–Brno–Slavkov–Kroměříž–Olomouc–Brno–Vídeň (s několika cestovními
odbočkami) a reálií s ním spojených, včetně
společenských i ekonomických (pro některé účastníky událostí nepříznivých) dozvuků
cesty.
V době úřední komunikace na velké vzdálenosti převážně prostřednictvím jezdeckých
poslů byla organizace této cesty Marie Terezie
„husarským kouskem“. Nutné je vyslovit respekt představitelům vídeňského dvora, krajů
a měst na Moravě i vrchnostem tereziánské
doby, neboť se zasloužili o zdárný průběh
návštěvy panovnice a PhDr. Zbyněk Sviták
proto mohl o této významné události poutavě
napsat mimořádnou knihu. Stanislav Vaněk

Piercingový rituál
„Celý proces od fascinace (či zavrhnutí) až po propíchnutí určité
části těla nazývám piercingovým rituálem“ Markéta, bodypiercer.
Od okamžiku, kdy náš pohled zaujme piercing, začneme vytvářet svůj názorový vztah
k této tematice.
Většinou jsme schopni celkem rychle určit,
co se nám líbí a co ne. Někdy jsme piercingem
doslova přitahováni jindy naopak odpuzováni.
Tato tendence je závislá na čase a také
na řadě událostí, které se v našem životě odehrávají a mají předělový charakter.
Piercing rozlišuji na několika úrovních:
jako kulturní dědictví světové předspolečnosti, dále jako přírodní zdroj dodatečně,
specificky a trvale zakomponovaný do lidského těla a v neposlední řadě jako mentální
reprezentaci jevů, věcí a stavů, které na naše
vnímání aktuálně nepůsobí (nebo nikdy ani
nepůsobily a působit nebudou) avšak jsou
uloženy v našem pravědomí a piercing je
jedním z mála způsobů, jak je lze viditelně
vyjádřit.
Poslední zmíněný princip je spojen s načasováním. To, co by před rokem nedávalo
smysl, „najednou“ do sebe zapadá. To, co se

nám dříve nedařilo, „najednou“ jde. To, co
jsme dlouho trpělivě snášeli „najednou“ navždy odmítneme. To, o co jsme dlouho usilovali, k nám „najednou“ přišlo. Atd.
Uvedu vám jeden příklad. Nedávno
za mnou přišla paní. Nikdy neměla propíchnuté uši a nenosila náušnice. Najednou sedí
přede mnou, těší se stejně jako malá holčička
a trochu se bojí. Její nový přítel jí koupil náušnice a ona si kvůli nim chce propíchnout uši.
Je jí skoro sedmdesát let.
Ani si neumím představit, kolik příležitostí už tato paní měla, aby si náušnice pořídila.
Kolik lidí se jí v životě zeptalo, proč žádné
nemá. A jestli ona sama by řekla (ještě před
pár měsíci, než poznala nového přítele), že si
půjde nastřelit náušnice.
Něco se změnilo, někde hluboko uvnitř.
Těžko říci, zda je to na vědomé či nevědomé úrovni. Skryto také zůstává, jaký přesný
význam a důležitost tato změna má. A to je
piercing – šperk, jako jediný viditelný důkaz
tajemství ukrytého pod povrchem.

Proto celý proces od fascinace (či zavrhnutí) až po propíchnutí určité části těla nazývám
piercingovým rituálem.
Krásný podzim plný inspirace!
One piercing&tattoo studio
www.onepiercing.cz Adresa: Tyršova 324,
Slavkov u Brna (Poliklinika, vchod F)

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• laborant/ka pro výzkum a vývoj
• operativní nákupčí / referent/ka nákupu
• projektový manažer
• specialista/specialistka sterilizace
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• dělnice ve zdravotnické výrobě – přední dělnice
• dělnice ve zdravotnické výrobě – tisk etiket
• manipulační dělník – balič
• skladník/skladnice
Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu
neurčitou
• možnost osobního rozvoje,
jazykové vzdělávání
• dovolená nad rámec Zákoníku
práce

• příplatky nad zákonnou výši
• kooperativní prémie
• prémie na letní dovolenou
a Vánoce
• věrnostní odměny
• dotované stravování
• vitaminové balíčky
• tábory pro děti zaměstnanců
• firemní akce a benefity

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

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 879; +420 731 141 123
email: Radka.Jirkova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 844
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

VŠE KOLEM ŽELEZA
SORTIMENT
•
•
•
•
•

 cel – kari sítě, roxory
O
Profily – I, U, L, T, IPE, HEB, HEA
Jekly – čtvercové, obdélníkové, ohýbané
Plechy – černé, slzičkové, pozinkované
Tyče – čtvercové, kruhové, ploché

SLUŽBY
•D
 ělení hutního materiálu
• Návrh a realizace stavebních konstrukcí
• Příprava polotovarů pro Váš finální
výrobek
• Výroba ocelových konstrukcí
a obráběných dílců
• Zámečnická výroba

Po–Ne: 7.00–20.00
Tel. 704 757 555 • info@noxcontrol.cz
Křenovice, Brněnská 647

www.zelezo.org
Těšíme se na budoucí spolupráci

Naše mobilní pracoviště přijede za vámi

Slavkov u Brna
Palackého nám. 89 – Panský dům 1.patro

7.6. I 6.9. I 4.10. I 1.11. I 6.12.
vždy úterý 9:00 - 11:00

Služby mobilního pracoviště:
»
»
»
»
»
»

vyřízení registrace u ZP MV ČR
přijetí oznámení změny osobních údajů, adresy bydliště
zajištění přístupových údajů do elektronické komunikace
přijetí žádosti o příspěvek z fondu prevence
informace o smluvních zdravotnických zařízeních
přijetí návrhu na lázeňskou - rehabilitační péči

Přihlaste se k nám
do 30. září 2022
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Rady do zahrady – říjen
Pranostika: Opadá-li listí do polovice října, svatý Havel na poli zastaví práci a bude
mokrá zima.
Je tu podzim, který vybarvuje listí stromů
do nádherných barev. Zahrádkáři a pěstitelé
sklízí výsledky své celoroční práce. Ovoce
a zeleninu je zapotřebí uskladnit tak, aby se
nekazila a vydržela až do jarních měsíců.
Možnost ideálně uskladnit sklizené plodiny
však nemá každý pěstitel. Zásadou je skladování v dobře větraných místnostech nebo sklepích
se stejnoměrnou teplotou, bez pronikání přímého slunečního světla. Ovoce, zelenina a bram-

bory by se měly skladovat vždy odděleně. Ovoce je vhodné dávat do přepravek naskládaných
na sebe. Pro cirkulaci vzduchu se spodní bedna
podloží a nebo se nechá prázdná. Skladovací
teplota je u jablek 1 až 5 °C, u hrušek 1 až 4 °C.
Teplota nad 6 °C urychluje zrání a podporuje
vznik hnilobných procesů. Sušší vzduch pod
80 % pak vyvolává scvrkávání plodů. Před uložením do skladovacích prostor, které jsme včas
dezinfikovali vápenným nátěrem anebo vysířili,
ovoce řádně vytřídíme. Vyřadíme otlačené, nahnilé a červivé plody. Také ty, které vykazují
příznaky hořké pihovitosti, sklovitosti, hněd-

nutí, měknutí a sazovitosti (o těchto příznacích
a nemocech se seznámíme příště). Tyto mohou
přenést hnilobu také na sousední plody. Proto je
nutno během skladování pravidelně kontrolovat uložené ovoce a zeleninu. Pokud objevíme
i nepatrně poškozené plody, tak je ihned odstraníme. Totéž co platí při skladování o ovoci se
vztahuje i na zeleninu a brambory. Brambory
a zeleninu před skladováním nemyjeme. Pouze
ručně odstraníme zeminu.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí zahrádkáři ZO ČZS Slavkov u Brna.
Vladimír Luža

Léto zimních plavců
V létě se mnozí zimní plavci mění na plavce dálkové. Voda i vzduch jsou sice teplejší,
tratě se jim však oproti zimním závodům
prodlužují. Český pohár v dálkovém plavání,
který v září skončil poslední soutěží, nabízí
možnost vybrat si vzdálenost 3 km – 20 km.
Závody se většinou pořádají na přehradách
a tratě bývají postaveny do několika okruhů.
Letos se konaly např. v Tovačově, Brně, Račicích, na Lipně nebo na Pastvinách.
Z oddílu DZP Fides Brno se na některém
z jedenácti závodů postavilo na start 27 plavců. Překonali celkem 495 km a téměř polovina z nich získala medaile ve svých věkových
kategoriích.
Foto: 2x archiv autora
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Nejúspěšnějším plavcem se stal Michal Slanina, který v šesti závodech odplaval 65 km
a zvítězil v těžké a silně obsazené kategorii
30 – 34 let. Stejnou kategorii vyhrála nejrychlejší žena oddílu, Magda Okurková. Stříbrné
medaile vybojovalo sedm plavců, na třetím stupínku stáli tři a doplnila je tři čtvrtá,
dvě pátá a jedno šesté místo. Byli mezi nimi
i slavkovští členové oddílu. Jana Matuštíková
a Jarmila Mašová obsadily druhá místa, Ivan
Marek 4. místo, páté patřilo Heleně Pavézkové a šesté Haně Matýškové.
Významným závodem bylo Mistrovství České republiky na 5 km a MČR štafet
na 4x1250 m v račickém kanále. I tam se plavcům Fidesu v kategoriích dařilo. Mistryněmi
republiky na 5 km se staly Magda Okurková
a Jarmila Mašová, ostatní přidali pět druhých
míst, dvě třetí – jedno z nich Ivan Marek
a čtvrté místo obsadila Hana Matýšková.

Hody ve Slavkově
Dne 15. 10. 2022 se bude
ve Slavkově pořádat hodová zábava. Můžete se těšit na tradiční
stavění máje, průvod a večerní
zábavu. Následného dne proběhne ranní mše v kostele Vzkříšení
Páně za účasti stárků. Informace budou upřesněny v pozvánce. Zvaní na hody se uskuteční
7. a 8. 10. Každý je srdečně vítán. Slavkovská chasa se na vás
Stárci
těší!

Štafety jsou poskládány podle součtu věku
závodníků. Nejmladší štafety do 160 let s převahou vyhrála štafeta Fides A ve složení M.
Slanina, J. Berounský, N. Berounská a M.
Okurková, která soupeře nechala za sebou
šest a půl minuty. O tři medaile 240+ se podělila družstva Fidesu. Prvenství získala rozdílem 22 sekund štafeta R. Suchopa, P. Mihola,
I. Láníčková, J. Matuštíková, druzí doplavali
F. Zezula, I. Marek, J. Mašová, V. Benešová
a pro bronzové medaile si šli L. Nowaková, H.
Pavézková, L. Stejskal a J. Váně.
Zimní sezona začíná tradičně na Macoše
v ponorné řece Punkvě. Tam se plavci v neděli 2. října setkají poprvé. Pak následuje 26
sobot náročných závodů ve vodě stále chladnoucí. Slavkovské koupaliště přivítá závodníky v sobotu 8. října a nově pořádá oddíl Fides
Brno závod v krásném lomu v Lulči, bude to
FiV
29. října.

Jsme česká rodinná firma ve Slavkově u Brna
a pro naši KOVOVÝROBU hledáme šikovné lidi
NABÍZÍME:
Motivující výdělek závislý na zkušenostech a výkonu.
5 dní osobního volna navíc a spoustu dalších benefitů.
p ihned nebo dohodou.
Nástup

+420 607 028 522

Svářeč, TIG

kariera@liko-s.cz

Brusič kovů
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www.liko-s.cz/cs/kariera
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INTERNET TELEFON TELEVIZE MOBIL

CITY

1 Gbit

jen 490 Kč

spolehlivý za
bouřky

spolehlivý za
sněhové vánice

spolehlivý ráno,
v poledne i večer

Pořiďte si nejrychlejší internet do konce
prázdnin a platit začnete až na nový rok 2023.

Objednejte si do konce prázdnin 2022 spolehlivý internet
1 Gbit a první měsíční platbu zadáte až v lednu 2023.
Při objednání přes www.vivo.cz zadejte kód LETO 2022.
Při objednávce přes telefon, nebo osobně na infocentru
upozorněte našeho zástupce, že chcete využít letní akci.
https://www.vivo.cz

tel.: 515 537 537

SC Bonaparte

