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Vysvědčení
Vážení spoluobčané, 
čtyři roky utekly jako 
voda a opět zde máme 
komunální volby. Pře-
hlídku a festival toho nej-
lepšího, co by nám osm 
kandidátek se sto dvaceti 
kandidáty nabídlo. Co 
je všechno třeba změ-

nit, udělat, vylepšit, jak by to ten či onen, 
kdyby byl tam a tam a udělal to a to… A to 
nemluvím o nekonečném strašení, jak bude 
naše město velké a kolik tisíc obyvatel se tu 
nastěhuje a o tom, že nestačí školy, školky, 
lékaři, obchody. Prostě evergreen každých 
voleb.

Michal Boudný

SLOVO STAROSTY
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Foto: Jiří Salik Sláma

Foto: Pavel Maleček

Sting
vystoupil 

ve Slavkově



Sting vystoupil ve Slavkově, koncert vyšel napočtvrté. 
Dav roztančil staršími písněmi i novými hity
V zámeckém parku v neděli 31. 7. večer vystou-

pil britský hudebník Sting. Jeho koncert se poda-
řilo  uskutečnit  až  napočtvrté.  Předchozí  termíny 
koncertu ve Slavkově hudebník opakovaně odlo-
žil. V neděli zazněly nejoblíbenější skladby mapu-
jící Stingovu kariéru. Bylo už dlouho vyprodáno, 
koncert navštívilo přes 14 000 návštěvníků. 
Davy fanoušků do parku zamířily hned po jeho 

otevření. Před Stingem vystoupili Lenka Nová & 
Petr Malásek band, Joe Sumner, poté Vojtěch Dyk 
s B-Side Bandem. Koncert v jedinečném prostře-
dí si přijeli užít především čtyřicátníci a třicátníci, 
v davu před pódiem ale nechyběli ani teenageři.

Mnohonásobný  držitel  ceny  Grammy  s  kon-
certním programem My Songs se na pódiu objevil 
krátce po 20. hodině.
Návštěvníky  roztleskal hned první písní Mess-

age in a Bottle, která vznikla, ještě když Sting hrál 
se skupinou The Police, dav roztleskal i rozezpíval 
i mladším kouskem Englishman in New York. Ná-
sledovaly například Every Little Thing She Does 
Is Magic nebo If It’s Love či Rushing Water.
V davu byla místy slyšet i němčina a angličti-

na, koncert si přišly užít jak páry, tak i skupinky 
lidí. Do Slavkova lidé dorazili ze všech koutů re-
publiky.

„Vstupenku  jsem  si  koupila  už  na  ten  koncert 
v  roce  2019. Netušila  jsem,  že  se  ho  dočkám až 
nyní,  ale  stálo  to  za  to,“  řekla  pětačtyřicetiletá 
Marta z Pardubic.
Slavkovské silnice byly odpoledne místy přetí-

žené, vozy parkovaly, kde se dalo, využít však fa-
noušci mohli i parkoviště jim vyhrazené. Od Brna 
i směrem od Rousínova před městem místy popo-
jížděla menší kolona vozů.
Na Stinga  se však dalo dojet  i  speciálním vla-

kem, který z Brna odjížděl po 15.30 a zpět se vra-
cel před 23. hodinou.
O  koncertu  Stinga  ve  Slavkově  se mluvilo  už 

skoro  čtyři  roky.  První  termín  v  roce  2019  padl 
kvůli hudebníkově zdravotní indispozici, další dva 
pak kvůli pandemickým omezením.  Zdroj: ČTK

Vojta Dyk předvedl skvělou šou • Foto: Radek LánskýSting s doprovodnou kapelou • Foto: Jiří Salik Sláma

Stingův syn Joe Sumner a jeho akustické vystoupení • Foto: Radek Lánský Park pojal 14 000 spokojených návštěvníků • Foto: Jiří Salik Sláma

Sting hecuje publikum • Foto: Jiří Salik SlámaSetkání v zámeckém parku – Sting s Vojtou Dykem a B-Side Bandem • Foto: Tino Kratochvil
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Tento měsíčník  není  politický  a  věřím,  že 
tomu tak zůstane a čtyřleté vysvědčení dosta-
ne  vedení města  přímo  od  vás.  Jediné,  o  co 
bych  vás  chtěl  požádat,  je  vaše  účast  v  ko-
munálních  volbách.  Pokud  zůstanete  doma, 
tak další možnost vyslovit svůj názor hlasem 
bude až za další čtyři roky! Rád bych také vě-
řil  tomu,  že  kampaň  nebude  osobní,  ale  bo-
hužel  nic  tomu  zatím  nenasvědčuje.  Nálada 
lidí ve společnosti,  její rozdělení a boom so-
ciálních sítí to vše jen přiživuje. Václav Havel 
to kdysi nazval „blbou náladou“ a my nejsme 
schopni  se  jí  jednou provždy zbavit. Apeluji 
na váš zdravý rozum, úsudek a rozhodnost. 
Po  minulém  úvodníku  starosty  jsem  u  ně-

kterých  schytal výtku za  to,  že  jsem byl příliš 
kritický a bez obalu. Nic, co jsem zmínil, bych 
nezměnil. Bohužel však pomalu na moje slova 
dochází. Velkým suchem jsme si prošli, v Žaro-
šicích bláto vyplavilo ulice,  vlivem větru nám 
padají  stromy  a  k  tématu  energetické  krize  se 
dozvídáme,  že  se máme  na  zimu  teple  obléci. 
Ano, i to je život a já stále věřím, že nic se nejí 
tak horké,  jak  se  to uvaří. Ano,  jako město  se 
budeme  muset  připravit  na  horší  časy  a  ano, 
po době růstu přichází opět sinusoida poklesu. 
Za vedení tohoto města však mohou rovně říci, 
že Slavkov je připravený tuto krizi zvládnout –
odevzdáváme městskou pokladnu ve velmi dob-
ré kondici a s úsporami, které zvládnou udržet 
chod města i v těžších chvílích. Nezastírám, že 
s investicemi to bude v příštích letech jednodu-
ché. Zkrátka si budeme moci dovolit pouze to, 
na co budeme mít právě peníze, nebo bude po-
třeba budovat to, co dokáže peníze generovat. 

Abych nebyl  jen negativní, dovolte mi  in-
formovat vás o akcích, které se chystají. Mám 
velkou  radost,  že  se  nám  po  letech  podaři-
lo  dohodnout  s  Ředitelstvím  silnic  a  dálnic 
na  instalaci  svodidel  na  jižní  straně  rybníka 
podél  silnice  I/50.  Pěšina  podél  rybníka  je 
často vyhledávaným místem pejskařů, běžců 
a pěších a v minulosti bylo  toto místo svěd-
kem několika dopravních nehod, kdy nám ne-
pozorný šofér vletěl přímo do rybníka a bylo 
obrovským  štěstím,  že  tudy  nikdo  v  tu  dobu 
nešel. Kdyby nám tam ŘSD naistalovalo ještě 
protihlukovou stěnu, bylo to fajn. Tento příběh 
si však necháme vyprávět až v jiné kapitole.
U  vody  ještě  zůstaneme.  Před  poštou  se 

po X letech soutěží, shánění zhotovitele a dis-
kuzích  s  památkáři  konečně  podařilo  naista-
lovat zdroj pitné vody, který občané a turisté 
ocení  hlavně  v  parných  dnech. Také  na  část 
zrekonstruované  zdi  je  příjemný  pohled 
a  vzhledem k  tomu,  že  jsme vysoutěžili  do-
davatele za nižší cenu než byla rozpočtovaná 
částka, za zbylé finance budeme s restaurová-
ním valu pokračovat. 
Doprava  je  nekonečné  téma  a  tíží  nás  již 

druhým  rokem. Přestože  to  tak na první  po-
hled  nevypadá,  rekonstrukce  průtahu  bude 
pravděpodobně  hotová  o  měsíc  dříve.  5.  až 
7. září dojde k pokládce asfaltu na Bučovické 
od benzínky po němčanskou křižovatku. Poté 
by se měla položit zbylá část, která skončí až 
u  obchvatu.  V  tomto  čase  se  bude  frézovat 
chybějící  část  vozovky  na  ulici  Slovákova, 
která se bude však asfaltovat společně se Špi-
tálskou  na  přelomu  září  a  října.  Provoz  tam 
nebude omezen, jen bude povrch snížen. Kon-

cem  srpna  začne  probíhat  významná  úprava 
křižovatky Tyršova–Čelakovského a bude ří-
zena  semaforem. Prosím  tedy všechny znalé 
Slavkováky, aby se tomu místu vyhnuli úplně. 
Zahustí  se  nám  provoz  na  Slovanské  a Ma-
linovského,  ale  jinak  se  rekonstruovat  tento 
uzel za plného provozu nedá. Rovněž máme 
rozkopanou spojku mezi poliklinikou a Svoj-
síkovým parkem, která dostane konečně nový 
povrch a chodci a kočárky tak nebudou muset 
chodit blátem. Aby toho nebylo málo, budeme 
uzavírat  část  ulice  ČSA  kolem  technických 
služeb, kde se budou budovat parkovací stá-
ní, nový povrch a těleso chodníku, které tam 
léta chybí. Chodci spěchající na autobus nebo 
vlak tak nebudou muset uskakovat projíždějí-
cím autům. Vím, že každá uzavírka bolí, ale 
bohužel nemáme kouzelný prsten pana Viga, 
který  by  nám  ulice  zrekonstruoval  přes  noc 
nebo lépe během oběda. 
A poslední informace k dopravě – nově opra-

vená Bučovická má již na stole projekt k ozele-
nění bývalých travnatých ploch mezi chodníky 
a vozovkou. Rádi bychom pokračovali ve stej-
ném vizuálu  jaký máme  na  kruhových  objez-
dech a přilehlých ostrůvcích. Ač to tak po vý-
sadbě ihned nevypadalo, skladba barev a rostlin 
působí velice hezkým dojmem. Vždyť Slavkov 
u Brna vždy byl a bude malým kouskem Fran-
cie na Moravě! Vážení spoluobčané, moc si vá-
žím vašeho vztahu k našemu krásnému městu 
a budu rád, když jej společnými silami učiníme 
ještě krásnějším! Přeji vám co nejmenší podo-
volenkový  pracovní  šok  a  prvňáčkům  hodně 
štěstí v další životní etapě! 
S úctou  Michal Boudný, starosta města

Vysvědčení
(Dokončení ze strany 1)

Doporučení architektů a urbanistů našemu městu 
Od začátku roku do poloviny prázdnin pro-

bíhaly  setkání  pracovní  skupiny,  kterou  tvo-
řili  odborníci  na  rozvoj měst.  Během  těchto 
setkání probíhala diskuze ve čtyřech blocích: 

1. Rozvoj města
Zde se zvažovala otázka, zda se vůbec má 

Slavkov rozrůstat. V současnosti město posky-
tuje obyvatelům dobré podmínky pro život, ale 
je potřeba doplnit chybějící občanskou vyba-
venost. Aktuální spokojenost obyvatel se opírá 
o  kvalitu  a  množství  služeb,  která  je  ovšem 
přímo závislá na významu Slavkova v širším 
kontextu  18  spádových  obcí.  Nyní  rezidenti 
sedmitisícového města mohou  využívat míru 
služeb potřebnou pro 24 tisíc obyvatel. Je zde 
tedy nebezpečí, pokud ostatní obce se budou 
rozrůstat  a Slavkov nikoliv,  tak bude naopak 
docházet ke snižování kvality zázemí zdejších 
obyvatel. Je naopak potřebné, aby si Slavkov 
udržel  svoji  přední  pozici  v  širším  kontextu 
území  a  strategicky  se  rozrůstal.  Tento  růst 
ale musí být pozvolný a dobře dopředu naplá-
novaný. I proto vedení města podnítilo vznik 
této pracovní skupiny odborníků, aby vznikla 
promyšlená  koncepce  dalšího  rozvoje  města 
s udržením kvality bydlení  zdejších obyvatel 
s fungující vybavenosti a v bohaté zeleni.

2. Dopravní řešení města
S bydlením je spojena problematika řešení 

dopravy z několika úhlů pohledů. Jsou potřeb-

né  dostatečné  plochy  pro  odstavení  automo-
bilů, dobře naddimenzované křižovatky zvlá-
dající  dopravní  špičky  a  kapacitní  výjezdní 
komunikace zvláště směrem na Brno. Pro na-
lezení vhodného řešení  je městu doporučeno 
zpracovat podrobný plán organizace dopravy, 
který se mimo jiné bude zabývat bezpečností 
pěších  tras,  odstraněním neprůchodnosti  sle-
pých ulic, bezpečností jízdy cyklistů v rámci 
města  a  zlepšení  dopravní  situace  na  Palac-
kém náměstí. Dále by se měl řešit plán orga-
nizace  velkých  kulturních  akcí  záchytnými 
plochami  pro  odstavení  automobilů,  a  taky 
aktivní ovlivňovaní připravovaného vymístě-
ní obchvatu (silnice I/50) Ředitelstvím silnic 
a  dálnic,  což  může  Slavkovu  velmi  prospět 
a otevřít tak nové možnosti na propojení dnes 
odtržené jižní části města.

3. Způsob výstavby ve městě
Jakákoliv výstavba má dopad do fungování 

města jako celku a není tedy jedno, co se zde 
staví a v jaké velikosti, ať už se jedná o výšku 
objektu nebo o jeho plošné rozměry. Odborní-
ci se shodují na vysoké kvalitě zdejšího uspo-
řádání města a považují to za hodnotu, kterou 
je  nutno  chránit.  Je  proto  potřebné  přijmout 
regulace  a  principy,  které  budou muset  noví 
stavebníci respektovat, aby byly místní hodno-
ty uchovány. Jedná se například o tvar střech, 
výšku  objektů,  počet  podlaží,  požadavek 
na zachování významných pohledů na město, 

ale taky předepsání minimálního podílu zeleně 
včetně vzrostlých stromů, které jsou pro sníže-
ní tepelných extrémů nejúčinnější.

4. Lokální problémy
Posledním blokem se účastníci diskuzí za-

bývali aktuálními problémy v jednotlivých lo-
kalitách Slavkova. Projednávala se například 
plocha pro nový hřbitov, požadavky na zasíťo-
vání zahrádkářské oblasti Vinohradů, využití 
obory, přeměnu brownfieldu na městotvorněj-
ší náplň atd. Ke všem těmto bodům zaznívala 
podobná rétorika: Není dobré o těchto věcech 
rozhodnout bez podrobného prověření, a dále 
je nutno tyto záměry zvažovat z celoměstské-
ho  pohledu.  Tato  učiněná  rozhodnutí  budou 
mít  totiž  dopad  několik  desítek  ne-li  stovek 
let dopředu a mohou nevhodně ovlivnit život 
nejen nynějších obyvatel, ale další generace.

Díky  setkávání  pracovní  skupiny  jsme  si 
všichni  uvědomovali,  že  tato  diskuze  zde 
dlouho nebyla, a že je více než potřebná, po-
kud si chceme uchovat kvalitu našeho města 
zděděnou po předcích. A že máme taky morál-
ní odpovědnost ho nezkazit, ale předat ho dal-
ší generaci o něco málo lepší. Je tedy potřeb-
né pokračovat v těchto setkávání a na úrovni 
města zpracovávat doporučené úkoly v krát-
kém čase, aby se mohlo město Slavkov u Brna 
rozvíjet se ke spojenosti zdejších obyvatel.

Marie Jedličková, místostarostka města
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Centrum denních služeb informuje
Centrum  denních  služeb 

ve  Slavkově  u  Brna  posky-
tuje  ambulantní  službu  do-
spělým (27–64  let), mladším 
seniorům (65–80 let), starším 
seniorům (nad 80 let). 
Podporujeme klienty v ak-

tivním  způsobu  života,  snažíme  se  o  upev-
ňování  a  zachování  potřebných  sebeobsluž-
ných  a mentálních  schopností,  napomáháme 
k  začlenění  do  místní  komunity  vrstevníků. 
Umožňujeme rodinným příslušníkům potřeb-
ný čas k vyřízení běžných osobních záležitostí 
a možnosti zachování si zaměstnání. 
Poskytované činnosti vychází z § 45 Záko-

na 108/2006 Sb. o sociálních službách. 

Pomůžeme při osobní hygieně nebo zajistí-
me poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
(mytí  rukou,  obličeje,  pomoc  s  úpravou  ze-
vnějšku, pomoc při použití toalety).
Můžete  si  potrénovat  paměť,  zúčastnit  se 

volnočasových,  zájmových,  poznávacích  či 
vzpomínkových  aktivit  nebo  besed  a  před-
nášek.  Našim  uživatelům  zprostředkujeme 
návštěvu  míst,  která  jsou  v  lidském  životě 
důležitá (kostel, hřbitov, místa v okolí i v cen-
tru města). Pro lepší přehled o dění v blízkém 
okolí  spolu  najdeme  spolu  program  aktivit 
ve městě či přečteme Slavkovský zpravodaj. 
Cílem je, abychom co nejdéle zachovali vaši 
soběstačnost, budeme se vám individuálně vě-
novat. Podpoříme váš rozvoj a udržení osob-

ních,  sociálních  a  motorických  dovedností 
prostřednictvím činností dle vašich zájmů.
Služba se nachází v přízemí Domu s pečo-

vatelskou službou na adrese Polní 1444, neda-
leko centra města Slavkova. Pokud si uživa-
tel nemůže zajistit dopravu vlastní, nabízíme 
přepravu  služebním  automobilem  s  bezbari-
érovou  úpravou.  Centrum  denních  služeb  je 
otevřeno denně od 7 do 17 hod. mimo víken-
dové dny a svátky. 
Oslovila Vás naše nabídka? Máte v rodině 

či blízkém okolí někoho, kdo naši službu po-
třebuje?
Kontaktujte nás na tel. 734 435 125, případ-

ně e-mail cds.slavkov@hodonín.charita.cz.
Eva Vávrová

Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
154. schůze RM – 25. 7. 2022

1. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 týkající se po-
zemku parc. č. 1209 – ostatní plocha, ostatní komuni-
kace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města, dle 
přiloženého návrhu smlouvy a geometrického plánu č. 
3843-8318/2021 (stavba s názvem „Slavkov u B., kabel 
NN Buchtová“) v předloženém znění.

2. RM schvaluje napojení příjmů na rozpočet TSMS 
na pokrytí nákladů dle RO č. 6/2022.

3. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídka na veřej-
nou zakázku na stavební práce na akci „VÝSTAVBA 
CHODNÍKŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ NA UL. ČS. ARMÁ-
DY“ byla předložena uchazečem IDS-Inženýrské a do-
pravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900 
Olomouc, IČ: 25869523. 

4. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku 
„VÝSTAVBA CHODNÍKŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ NA UL. 
ČS. ARMÁDY“ se společností IDS-Inženýrské a doprav-
ní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 77900 Olo-
mouc, IČ: 25869523 za podmínky schválení financování 
akce zastupitelstvem města.

5. RM bere na vědomí zprávu o doplňovacích vol-
bách do školské rady z řad pedagogických pracovníků 
Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková or-
ganizace.

155. schůze RM – 8. 8. 2022
1 RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje po-

zemků parc. č. 3623/20 – orná půda o výměře 91 m2 
v k. ú. Slavkov u Brna dle předložené žádosti.

2. RM doporučuje ZM schválit 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 dát tak souhlas 
s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu nemovi-
tostí č. UZSVM/3275/2022-BVYM v předloženém znění.

3. 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 ná-
zvem „Slavkov u B., kab. smyčka NN Holásek“) v před-
loženém znění.

4. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody 
o podmínkách vybudování stavby na městském pozem-
ku, spočívající ve vybudování kanalizační, vodovodní 
a sdělovací přípojky a sjezdu s manželi Bronislavem 
Žaroským a Veronikou Žaroskou na pozemku parc. č. 

2260 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města 
Slavkov u Brna.

5. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody 
o podmínkách vybudování stavby na městském pozem-
ku, spočívající ve vybudování kanalizační, vodovodní 
a sdělovací přípojky a sjezdu s manželi Ing. Jiřím Ručem 
a Marcelou Ručovou na pozemku parc. č. 2260 v k. ú. 
Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov 
u Brna.

6. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo na zakázku „ZŠ Komenského – venkovní scho-
diště a úpravy CHÚC“ se společností PROSTAVBY, a.s., 
Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130, v předlože-
ném znění.

7. RM rozhoduje, že na základě podaných nabídek 
na veřejnou zakázku na akci „Oprava omítek budovy 
Koláčkovo nám. čp. 664, Slavkov u Brna“, byla nejvý-
hodnější nabídka předložena uchazečem Rekonstruk-
tiva spol. s r.o., Podlesí I čp. 5309, 760 05 Zlín, IČ: 
469 70 932.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Oprava omítek budovy Koláčkovo nám. čp. 664, Slav-
kov u Brna“ se společností Rekonstruktiva spol. s r.o., 
Podlesí I čp. 5309, 760 05 Zlín, IČ: 469 70 932., dle před-
loženého návrhu smlouvy.

9. RM rozhoduje, že na základě podaných nabídek 
na veřejnou zakázku na úpravu VO na ul. Tyršova a Če-
lakovského, byla nejvýhodnější nabídka předložena 
uchazečem ELEKTRO – PEGAS s.r.o., Československé 
armády 317, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 26967804.

10. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na úpravu 
VO na ul. Tyršova a Čelakovského s uchazečem ELEKT-
RO – PEGAS s.r.o., Československé armády 317, 684 01 
Slavkov u Brna, IČ: 26967804, dle předloženého návrhu 
smlouvy.

11. RM rozhoduje, že na základě podaných nabídek 
na veřejnou zakázku „Rekonstrukce silnoproudých 
a slaboproudých rozvodů – 2.etapa“, byla nejvýhod-
nější nabídka předložena uchazečem ELEKTRO PLUS, 
spol. s r.o, 614 00 Brno-sever, Husovice, Gargulákova 
1647/34, IČ: 47917059. 

12. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřej-
nou zakázku „Rekonstrukce silnoproudých a slaboprou-
dých rozvodů – 2.etapa“ s uchazečem ELEKTRO PLUS, 
spol. s r.o., 614 00 Brno-sever, Husovice, Gargulákova 
1647/34, IČ: 47917059, dle předloženého návrhu 
smlouvy o dílo.

13. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky „Výměna 
oken bytových domů Fügnerova čp. 109, Palackého ná-
městí čp. 123 , Slavkov u Brna“ dle předloženého návr-
hu zadávacích podmínek soutěže. 

14. RM nesouhlasí s poskytnutím finančních pro-
středků za účelem dokrytí provozních a osobních ná-

kladů pro zajištění provozu obou služeb (dofinancování 
sociálních služeb v roce 2022).

15. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy 
s prof. Milošem Táborským, M.D., Ph.D., FESC, FACC, 
MBA, IČO 43911595, jejímž předmětem je bronzová 
socha Františka Palackého v hodnotě 49.610 Kč, v před-
loženém znění.

16. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi 
městem, Zámkem Slavkov – Austerlitz, příspěvkovou or-
ganizací a Domovem pro seniory Sokolnice, příspěvko-
vou organizací, se sídlem Zámecká 57, 664 52 Sokolni-
ce, IČ: 00209392, týkající se 6 uniforem na podstavcích, 
v předloženém znění. 

17. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 – napojení 
příjmů z tržeb nad stanovený plán na pokrytí předlože-
ných návrhů (TSMS).

18. RM schvaluje přijetí dotace do rozpočtu ZS-A 
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 150.000 Kč 
v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace dle přílohy 
materiálu.

19. RM schvaluje napojení fondu investic ZS-A 
ve výši 88.678 Kč.

20. RM schvaluje rozpočtové opatření ZS-A č. 5 
v předloženém znění.

21. RM schvaluje rozpočtové opatření ZS-A č. 6 
v předloženém znění.

22. RM schvaluje rozpočtové opatření ZS - A č. 7 
v předloženém znění.

31. zasedání ZM – 25. 7. 2022
1. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření 

v předloženém znění.
2. ZM schvaluje čerpání Fondu rezerv a rozvoje 

na rekonstrukci komunikace ČSA a chodník ve výši 
7.000.000 Kč.

3. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 46 a 47.
4. ZM schvaluje rozpočtové opatření v předloženém 

znění.
5. ZM schvaluje převod částky 10.000.000 Kč z Fon-

du rezerv a rozvoje na spořicí účet za účelem zhodnoce-
ní finančních prostředků.

6. ZM bere na vědomí Zadání územní studie na lo-
kalitu „10 – Východ“. ZM doporučuje rozšířit Zadání 
územní studie o usnesení pracovní skupiny pro úpravu 
územního plánu k této lokalitě ze dne 12. 7. 2022, které 
je přílohou této zprávy.

7. ZM neschvaluje úplatný převod pozemku parc. 
č. 914, zahrada o výměře 93 m2 v k. ú. Slavkov u Brna 
z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví paní 
Heleny Anderlové za kupní cenu ve výši 96 720 Kč bez 
DPH (1040 Kč/m2 bez DPH).

Úplné znění na www.slavkov.cz
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Členství v okrskových volebních 
komisích
Zájemci o členství v okrskových volebních 

komisích  pro  volby  do  zastupitelstva  měs-
ta konané 23. a 24. 9. 2022 se mohou hlásit 
na tel. č. 544 121 119 nebo e-mailovou adresu 
tajemnik@meuslavkov.cz. 
Členem  okrskové  volební  komise  může 

podle ustanovení  § 17 odst.  1  volebního  zá-
kona být
•  státní občan České republiky a státní občan 
jiného státu, jemuž právo volit přiznává me-
zinárodní úmluva, kterou je Česká republika 
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce me-
zinárodních smluv,

•  jenž  je přihlášen k  trvalému pobytu v obci 
na území České republiky, v případně státní-
ho občana jiného členského státu EU i k re-
gistrovanému přechodnému pobytu,

•  který  alespoň  v  den  složení  slibu  dosáhl 
věku nejméně 18 let,

•  u  něhož  nenastala  překážka  výkonu  voleb-
ního práva ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 
písm. a) až d) volebního zákona (tj. zákonem 
stanovené omezení osobní svobody z důvo-
du  výkonu  trestu  odnětí  svobody,  omezení 
svéprávnosti  k  výkonu  volebního  práva, 
zákonem stanovené omezení osobní svobo-
dy z důvodu ochrany zdraví lidu nebo výkon 

služby  vojáka  z  povolání  v  zahraničí  nebo 
výkon služby vojáka v záloze v zahraničí),

•  a který není kandidátem pro volby do zastu-
pitelstva obce, pro které je okrsková volební 
komise vytvořena.

Odměna členů okrskové volební komise:
•  člen 1 800 Kč
•  místopředseda, zapisovatel 2 100 Kč
•  předseda 2 200 Kč

První  schůze  volebních  komisí,  na  níž  čle-
nové zvolí předsedu a místopředsedu proběhne 
31. 8. 2022 ve velké zasedací místnosti měst-
ského úřadu, Palackého nám. 65, 1. patro. vs

MĚSTO SLAVKOV U BRNA
vypisuje výběrové řízení 

na pracovní místa:
1. referent stavebního a silničně 

správního úřadu

2. referent silničního správního 
úřadu a speciálního stavebního 

úřadu pro dopravní stavby

NABÍZÍME:
•  pružnou pracovní dobu
•  pět týdnů dovolené
•  3 dny indispozičního volna
•  příspěvek zaměstnavatele na stravování
•  možnost  trvalého vzdělávání a osobního 
rozvoje

•  možnost  benefitů  (příspěvek  na  kulturu, 
sport, karta MultiSport)

•  nástup možný ihned

POŽADUJEME:
•  minimálně SŠ stavebního směru
•  pracovitost, spolehlivost
•  orientaci v projektové dokumentaci
•  řidičský průkaz sk. B

Bližší informace na www.slavkov.cz, nebo 
tel. 544 121 113 vedoucí odboru SÚÚPaŽP

Oznámení o době a místě konání voleb 
do zastupitelstev obcí

1. Volby do zastupitelstev obcí se usku-
teční dne 23. 9. 2022 od 14.00 do 22.00 ho-
din a dne 24. 9. 2022 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem  konání  voleb  do  zastupitelstev 
obcí:

ve volebním okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v budově Městského 
úřadu, Palackého náměstí čp. 64 (obřadní síň) 
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:
B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvo-

řákova,  Hradební,  Husova,  Jiráskova  část 
čp.:  829–830,  835-837,  846–847,  867,  869, 
879–880,  923,  959,  1170–1172,  1178–1180, 
1220–1226,  Kaunicova,  Komenského  ná-
městí, Lidická, Malčevského, Malinovského, 
Na  golfovém  hřišti,  Pod  Oborou  čp.  1818-
1829, Příční,  Sadová, Tyršova  část  čp.:  331, 
556,  557,  561,  563,  U  stadionu,  Zahradní, 
Zborovská, ev. č. 1.
Telefonní  spojení  do  volební  místnosti: 

+420 734 353 680.

ve volebním okrsku č. 2 
je místnost pro hlasování v budově Městského 
úřadu, Palackého náměstí čp. 65, 1. patro (za-
sedací místnost),  pro  voliče  s  adresou místa 
trvalého pobytu:
Brněnská, Čsl. Červeného Kříže, Dvůr Ryb-

ník, Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollárova, 
Křenovická, Lomená, Nerudova, Palackého ná-
městí,  Pustá,  Slovákova,  Špitálská, U Mokřa-
du, U Synagogy, U Valu  I., U Valu  II., Úzká, 
Za Branou, Zámecká, Zelnice I, Zelnice II, Zel-
nice II., Zelnice III, Zelnice IV., Zelnice V. 

Telefonní  spojení  do  volební  místnosti: 
+420 731 451 643.

ve volebním okrsku č. 3
je místnost  pro  hlasování  na  Základní  škole 
Tyršova  ulice  čp.  997,  pro  voliče  s  adresou 
místa trvalého pobytu:
Čapkova,  Čelakovského,  Jiráskova  část 

čp.: ev. č. 300, ev. č. 301, 308, 350, 355, 356, 
360, 366, 367, 371 –376, 378, 384, 401-403, 
405, 407, 413, 442, 450, 464, 465, 468, 469, 
471-474, 478, 485, 487, 490, 494, 498, 500, 
529, 565, 566, 599, 610, 616, 690, 691, 1225, 
1461-1464,  1481,  1555,  1641–1648,  1658, 
1659,  Lesní,  Mánesova,  Na  Vyhlídce,  Pod 
Oborou čp. 429, 614, 621, 651, 667, 672, 812, 
1128,  1186,  1320,  1424–1427,  1511–1513, 
Pod  Vinohrady,  Purkyňova,  Slunečná,  Suši-
lova, Tylova, Tyršova část čp.: 131–133, 208, 
303, 306, 345, 346, 348, 363, 424, 427, 428, 
430, 445, 446, 449, 457, 459, 466, 475, 479, 
486, 500, 503, 547, 567, 603, 655, 674, 826, 
881,  882,  920,  977,  999,  1011–1016,  1025, 
1034,  1085,  1094–1126,  1224,  1249,  1289, 
1290, 1707, ev.č. 306, 307, 308, Větrná, Zlatá 
Hora část čp.: 271, 272, 277, 281, 291, 292, 
293,  294,  295,  297,  337,  377,  1227–1242, 
1412, 1466, 1467, 1541.
Telefonní  spojení  do  volební  místnosti: 

+420 730 190 230.

ve volebním okrsku č. 4
je místnost  pro  hlasování  na  Základní  škole 
Komenského náměstí čp. 495 – nová budova, 
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu: 

Havlíčkova,  Krátká,  Okružní,  Slovanská, 
Smetanova,  U  Mlýna,  Zlatá  Hora  část  čp.: 
1243–1246, 1348–1376.
Telefonní  spojení  do  volební  místnosti: 

+420 733 133 577.

ve volebním okrsku č. 5
je  místnost  pro  hlasování  v  Domě  pečova-
telské  služby, Polní  ulice  čp.  1444,  2.  patro, 
místnost Klubu důchodců, pro voliče s adre-
sou místa trvalého pobytu:
Československé armády, Foerstrova, Litav-

ská, Luční, Nádražní, Polní, Sídliště Nádraž-
ní, Topolová, U Splavu, U Vily. 
Místnost je přístupná bezbariérově. 
Telefonní  spojení  do  volební  místnosti: 

+420 733 133 578.

3. Voliči  bude  umožněno  hlasování  poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 
občana  České  republiky  (platným občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem). 

4. Každému voliči budou dodány nejpozdě-
ji  3  dny přede dnem voleb do  zastupitelstev 
obcí hlasovací lístky do místa trvalého poby-
tu. Ve dnech voleb volič může obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může ze závažných, zejména zdra-
votních, důvodů požádat obecní úřad a v den 
voleb  svoji  okrskovou  volební  komisi  o  to, 
aby  mohl  hlasovat  mimo  volební  místnost 
do  přenosné  volební  schránky.  Okrsková 
volební  komise však může vysílat  své  členy 
s přenosnou volební schránkou pouze v rámci 
svého volebního okrsku.  vs
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Den architektury: jak se bydlí 
a bude bydlet na východě
U  příležitosti  Dne  architektury  budeme 

mít  opět možnost  se  projít  po městě  společ-
ně s městským architektem Lukášem Peckou. 
Akce se uskuteční v neděli 18. září 2022, sraz 
v  15.00  na  nároží  ulic  Čelakovského  a  Slo-
vanská.
Tradiční  procházka  s  městským  architek-

tem,  který  nás  letos  provede  východní  částí 

města,  od  velkorysé  barokní  osy  ulice Čela-
kovského  až  po  sympatické  bytovky  v  ulici 
Polní.
Městský architekt nás seznámí se svým po-

hledem na  již postavené  i plánované záměry 
developerů  a  na  koncepci  pravidel  rozvoje 
města Slavkov u Brna. Procházka bude trvat 
přibližně 90 minut.

Vítání občánků výsadbou stromů po třetí
Vítání občánků formou výsadby stromů se 

již pomalu stává ve Slavkově  tradicí. K dal-
ší  vlně  rozšíření  ovocného  sadu  u  remízku 
směrem na Křenovice dojde v sobotu 10. září 
od 10 hodin. Tentokrát přivítáme přes 40 nově 
narozených dětí, jejichž rodiče poslali v uply-
nulých měsících přihlášku k této akci. 
Každé přihlášené dítě a rodina pak na místě 

dostanou  od města  dárek  v  podobě  sazenice 
stromu a pamětní cedulky se jménem a datem 
narození dítěte. Rodiny žádáme pouze o při-
nesení vlastního rýče. Na místě bude k dispo-
zici voda s potřebnými věcmi. Zajištěno bude 
také občerstvení v podobně čaje a špekáčků, 
které si na místě upečeme.
Po výsadbě starých ovocných odrůd jako na-

příklad oskeruše, mandloně, jeřáby, dříny apod. 

přicházejí  na  řadu  jabloně,  hrušně,  švestky, 
višně, třešně a ořešáky. V sadě tak poroste přes 
200 stromů, které zde lidé postupně vysázeli už 
od  roku  2020.  Tehdy  položili  základ  novému 
komunitnímu sadu slavkovští zahrádkáři. 
„Jsem hrdý na  to, že se nám podařilo  tuto 

myšlenku udržet a setkáme se zde s rodiči už 
po třetí. Po pravdě si už ani neumím představit 
jinou formu vítání malých Slavkováčků. Bo-
hužel 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. Zá-
kladní organizaci zahrádkářů Slavkov u Brna 
děkujeme za pomoc s výběrem stromů, vyko-
líkování sadu a odbornou konzultaci. Technic-
ké zázemí poskytují technické služby. Výrobu 
nerezových cedulek a dopravu stromků zajiš-
ťuje společnost LIKO-S. Akci pořádá matrika 
městského úřadu a odbor vnějších vztahů. 
Projekt  Vítání  občánků  –  podzim  2022 

je  možné  uskutečnit  díky  finanční  podpoře 
Nadace Tipsport,  která  hradí  nákup  stromků 
a potřebného materiálu. 
Nestihli  jste se přihlásit k vítání občánků? 

Kontaktujte matriku – paní Lenku Elznerovou 
e-mailem: lenka.elznerova@slavkov.cz 

Veronika Slámová

Kurz českého jazyka pro občany z Ukrajiny
V  rámci  sociální  integrace  probíhal 

od  května  do  srpna  tohoto  roku  ve  městě 
Slavkov u Brna kurz českého jazyka pro ob-
čany z Ukrajiny. Kurz byl rozdělen do tří běhů 
a zapojilo se do něj cca 40 občanů z Ukrajiny. 
Maminkám, jež se také účastnily, bylo zajiš-

těno hlídání dětí ve věku od 3 do 10 let. Kurz 
češtiny a hlídání dětí bylo financováno z hu-
manitární pomoci občanů ze Slavkova u Brna 
a okolí,  ale  i za pomoci finanční  spoluúčasti 
Diecézní charity Brno, Oblastní charity Hodo-
nín. Prostory pro konání kurzu poskytlo město 
Slavkov u Brna. Tímto děkujeme za poskyt-
nuté finanční dary panu Romanovi Bendovi, 

manželům  Kovalovým  a  také  všem  lidem, 
kteří přispěli do sbírky (tomboly) na Plese, jak 
chceš. Ve sbírce jsou ještě prostředky na další 
pokračování  kurzu  v  podobném  duchu  jako 
tomu bylo na jaře a v létě. 
Motivací  kurzu  pro  účastníky  bylo  lepší 

uplatnění na trhu práce, případně nabídka vyš-
ší pracovní pozice v současném zaměstnání. 
„Znalost jazyka je primárním nástrojem inte-

grace, jedná se o ochranu před izolací a sociál-
ním vyloučením,  s  cílem umožnit  lidem nava-
zovat vztahy s potenciálem dalšího vzdělávání. 
Výukou  jazyka  jsme  chtěli  podpořit  všechny, 
kteří čelili nepřízni osudu spojeným s válečným 

konfliktem na  Ukrajině. Dle slov paní lektorky 
probíhal  kurz  v  příjemné  atmosféře  a  většina 
účastníků by se ráda vzdělávala dál,“ uvedla ve-
doucí sociálního odboru Margita Sommerová. 
V současné době v regionu Slavkov u Brna 

aktivně  komunikuje  s  úřady  cca  50  ukrajin-
ských  uprchlíků.  Většina  z  nich  je  již  inte-
grovaná – mají vlastní zaměstnání a využíva-
jí  dočasného  ubytování.  Do  Základní  školy 
Komenského nastoupí od září pravděpodobně 
30 dětí, které  se  již postupně učí  česky a ně-
které z nich hovoří i obstojně anglicky. Desítky 
uprchlíků jsou již zpět na Ukrajině – v místech, 
kde již nezuří válka.  Veronika Slámová

Slavkov je na přebalu 
foto knihy o jižní Moravě
Dlouhých sedm let ve vzduchu, na ces-

tách, ale i v bahně s fotoaparátem v ruce. 
Málokdo zná  jižní Moravu  lépe než Zde-
něk  Vošický  –  uznávaný  český  fotograf 
ji  zdokumentoval od pohledu očima orla, 
až po svět z perspektivy žáby. Nádhernou 
knihu Jižní Morava krásná – známá  i ne-
známá  nyní  zdobí  i  slavkovské  památky. 
Jsou k vidění nejen na přebalu knihy, ale 
i na dalších šesti stranách uvnitř. 
Unikátní  knihu  si  vybral  Jihomoravský 

kraj jako reprezentativní dar k oslavám 1200. 
výročí  první  písemné  zmínky  o  Moravě. 
K  zakoupení  bude  i  na  informačním  centru 
ve Slavkově u Brna. Veronika Slámová

Lukáš Pecka • Foto: archiv MÚ
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Oprava průtahu jde do finále! 
Oprava  průtahu  Slavkovem  jde  do  finále. 

Stavební ruch již utichl v ulici Bučovická, která 
čeká jen na výsadbu zeleně. Hotový je také pře-
chod pro chodce u cyklostezky. Do 5. 9. bude 
vyasfaltovaný  úsek  mezi  benzinovou  stanicí 
a  křižovatkou  na  Němčany.  Následně  se  sta-
vební stroje přesunou do úseku až po obchvat.
Náročné  stavební  práce  nyní  zažívají  také 

obyvatelé  ulice  Špitálská.  Postupně  se  po-
kládají  chodníky,  staví  se  parkovací  stání, 
pokládají nové vrstvy pro silnici, instaluje se 
moderní osvětlení a hlavně se připravuje také 
stavba  přechodu  pro  chodce  u Penny. Z  uli-
ce  Špitálská  by  stavební  stroje  měly  zcela 
zmizet  koncem  října.  Následně  se  přesunou 

do posledního úseku, a to od ulice Nerudova 
po  nově  vybudovanou  kruhovou  křižovatku 
pod náměstím.
Moc děkujeme všem za trpělivost a toleran-

ci při stavebních pracích!  vs

V místě poničené hřbitovní zdi 
je mobilní oplocení
Poničená  hřbitovní  zeď,  na  kterou  se 

koncem dubna  převrátilo  nákladní  auto,  je 
v  místech  poškození  nahrazená  mobilním 
oplocením. Město získalo vyjádření od pří-
slušné  pojišťovny  a  po  obdržení  projektu 

se může  se  pustit  do  stavby nového úseku 
zdi,  ale  i kolumbárií. Po dokončení  stavby 
budou  kontaktováni  pozůstalí,  kteří  budou 
moci  vrátit  ostatky  svých  blízkých  zpět 
na hřbitov.  vs

Od konce srpna začne 
oprava křižovatky u ulice 
Čelakovského
Nové,  intenzivnější,  osvětlení,  úprava 

nájezdu  do  ulice  Čelakovského,  stavba 
míst pro přecházení a také omezení parko-
vání v křižovatce, které zajistí lepší rozhled 
řidičů při výjezdu. To jsou základní změny, 
ke kterým dojde po úpravě křižovatky ulic 
Tyršova, Čelakovského. Toto místo  je  to-
tiž dlouhodobě nepřehledné a zejména pro 
chodce nebezpečné. 
Stavba bude spuštěna 29. srpna a potrvá 

tři měsíce. Kvůli  stavebním  pracím  bude 
úsek v Tyršově ulici  řízen kyvadlově po-
mocí  semaforu. V  některých  fázích  bude 
také  ulice  Čelakovského  označena  jako 
slepá  a  obyvatelé  budou  moci  vyjíždět 
a najíždět do ulice pouze z ulice Slovanská 
(objížďkou přes Bučovickou ulici). Děku-
jeme za trpělivost v průběhu stavby a do-
držování dočasných dopravních značek.

Nový chodník mezi 
školami
Oprava  spojovacího  chodníku mezi Ma-

linovského  a  Svojsíkovým  parkem  začala. 
Do  1.  září  bude  položena  zámková  dlaž-
ba  v  úseku  k  hlavnímu vchodu  školy,  poté 
budou  stavaři  pokračovat  dál  až  k  parku. 
Do  doby,  než  bude  chodník  zcela  hotový, 
k přístupu na dětské hřiště využívejte branku 
u bytu školníka – tedy ze Svojsíkova parku. 
Spolu  s  propojovacím  chodníkem  získá 

ZŠ Komenského také nové oplocení a vjez-
dovou bránu. Stávající plot v ulici Malinov-
ského nahradí nový z pohledových tvárnic 
a prolamovaného drátkového oplocení. vs

Špitálská u Penny • Foto: Veronika Slámová

Stavební práce na Špitálské ulici • Foto: Pavel Maleček

Foto: Pavel Maleček
Foto: 3x Veronika Slámová
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TOP investice
2018
•  Odhalení  nového  památníku  obětem  válek 
spojený s oslavami 100. výročí ČSR.

•  Spuštění renovace barokních soch – od roku 
2018 se postupně zrenovovalo 53 soch umís-
těných v parku. 

•  Elektroinstalace budovy radnice, Palackého 
náměstí č. 65.

2019
•  Instalace  nových  vrat  na  stanici  dobrovol-
ných hasičů a zahájení rekonstrukce elektro-
instalace v budově.

•  Dokončení  opravy  chodníku  v  ulicích  Zá-
mecká a Kollárova.

2020
•  Dokončení významných oprav na zámku – 
zrekonstruování  zámeckých  valů,  instalace 
točitého  schodiště,  výstavba  čínského  altá-
nu, vybudování výtahu na zámku, instalace 
osvětlení zámku a nových elektrorozvodů.

•  Dokončení opravy poničené barokní zdi.
•  Otevření hasičské stanice v ulici ČSA (spo-
lupráce města a Ministerstva vnitra).

•  Spolupodílení  se  na  opravě  silnice  mezi 
Křižanovicemi a Hodějicemi kvůli zlepšení 
podmínek pro  cyklisty v  regionu Ždánický 
les a Politaví.

•  Základní oprava židovské školy.
•  Nákup pozemku RC Bayer za autobusovým 
nádražím pro budoucí stavbu základní školy.

2021
•  Kompletní  oprava  západního  chodníku 
v  ulici  Tyršova  a  výstavba  nového  v  ulici 
Pod Vinohrady.

•  Průtah  městem  –  spuštění  oprav  silnice 
III/0501,  přilehlých  chodníků  v  délce  cca 
1 km, instalace moderního veřejného osvět-
lení,  vybudování  kruhové křižovatky,  dvou 
zcela nových přechodů (u Penny a Bučovic-
ká),  v  některých  ulicích  oprava  vodovodu 
a dalších sítí, vybudování parkovacích stání 
i výsada nové zeleně atd. Projekt bude do-
končen v prosinci 2022. Investorem je Jiho-
moravský kraj a město Slavkov u Brna. 

•  Oprava  ulice  Malinovského  –  celková  re-
konstrukce  ulice  poblíž  ZŠ  Komenského 
a polikliniky.

•  Oprava střechy na ZŠ Komenského.
•  Revitalizace  zámeckého  parku  –  doplnění 
a  rekonstrukce  laviček,  odpadkových  košů, 

Odhalení památníku obětem válek

Renovace soch v parku

Oprava věže na SC Bonaparte

Oprava čísnkého altánu v parku Výtah na zámku

Opravená zeď v zámecké zahradě

Čínský altán po rekonstrukci

Opravený chodník v Tyršově ulici

Kruhová křižovatka pod Palackého náměstím

Kruhová křižovatka u Lidlu

Dětské hřiště v parku • Foto na straně: archiv MÚ

Křižovatka v Lidické ulici
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Šlechtic nejen rodem
Ohlédnutí za životem Václava 

hraběte  Kounice  (1848–1913) 
–  příslušníka  poslední  generace 
významného  šlechtického  rodu, 
politika  a  mecenáše  vysoko-
školského  studentstva  –  z  pera 
autora  literatury  faktu  Oldřicha 
Klobase  je  připomínkou  výraz-
né osobnosti druhé poloviny 19. 
a počátku 20. století. Na pozadí 
letmo  nastíněné  politické  čin-
nosti  Kounicovy  sleduje  méně 
známé  stránky  života  tohoto 
šlechetného  muže.  Kreslí  příběh  jeho  lásek 
– rané, Zdenky Havlíčkové, dcery K. H. Bo-
rovského, zralé, herečky Josefíny Čermákové, 
i pozdní, Josefky Horové. 
Přibližuje  Vysokou,  Slavkov  u  Brna 

a Uherský Brod, kde pobýval,  i  jeho přátele, 

mezi  něž  patřil  švagr  Antonín 
Dvořák,  J.  V.  Sládek  či  malíř 
Joža Uprka. A konečně připomí-
ná velkorysý Kounicův dar čes-
kým  vysokoškolským  studen-
tům  –  známé  studentské  koleje 
v  Brně.  Ve  svižně  načrtnutém 
životopisném  nástinu  oživuje 
autor atmosféru doby i osobnos-
ti,  jež  utvářely  charakter  české 
společnosti před vznikem samo-
statného státu, ať už ve „velké“ 
politice, v kultuře či v každoden-

ním životě. Sto deset let po Kounicově smrti 
navrací druhé vydání knihy toto neprávem za-
pomínané jméno do našeho povědomí. 
Reedice  knihy  vychází  za  podpory  města 

Slavkov  u  Brna  v  nákladu  500  kusů.  Křest 
knihy se uskuteční 17. září v 15 hodin v pro-

storu  zámeckých  koníren  při  příležitosti  vý-
stavy architektonických návrhů svazkové ško-
ly Dr. Václava Kounice. Kniha bude k dostání 
na infocentru, Palackého náměstí 1.

Kdo je autor Oldřich Klobas?
Spisovatel,  politický  vězeň  a  občanský 

aktivista strávil své mládí deset  let v  tvrdém 
vězení na Mírově a v uranových dolech. Poté, 
co  se  vrátil  zpět  do  Slavkova  a  založil  zde 
svou rodinu, se věnoval mj. literární činnosti 
(spíše do „do šuplíku“) a rozvíjel zdejší Histo-
rické muzeum. Po revoluci se aktivně podílel 
na činnosti Občanského fóra a následně se stal 
i členem městského zastupitelstva. Životopis 
jednoho  z  posledních majitelů  slavkovského 
panství sepsal v roce 1993. Reedice knihy je 
tak poctou tomuto zasloužilému občanovi na-
šeho města.  vs

výstavba dětského hřiště, instalace veřejného 
osvětlení, naučná stezka o stromech v parku.

•  Staronové  dětské  hřiště  na  sídlišti  Zlatá 
Hora.

•  První vítání občánků formou výsadby ovoc-
ného sadu v lokalitě Kozí hory.

•  Nabytí  do  vlastnictví  polního  hnojiště, 
na kterém dozrává kompost z bioodpadu.

•  Koupě domu vedle MŠ Zvídálek na ulici Ko-
láčkovo náměstí pro budoucí rozvoj školky.

2022
•  Rekonstrukce hrobky rodu Kouniců.
•  Zahájení  stavby  stanice  záchranné  služby 
(investorem je Jihomoravský kraj).

•  Rozšíření kamerového systému (nově v uli-
cích Malinovského, u autobusového i vlako-
vého nádraží, v ulici Husova).

•  Instalace  a  spuštění  úsekového  měření 
na křižovatce u Velešovic (požadavek obce 
Velešovice).

•  Rozšíření  a  modernizace  veřejného  osvětlení 
(Zlatá Hora, Fügnerova, ČSA a podél průtahu).

•  Výkupy  pozemků  –  postupné  stmelení  po-
zemků pro revitalizaci Sídliště Nádražní.

•  Elektroinstalace budovy radnice.
•  Výkup pozemku na Zlaté Hoře – za ZŠ Tyr-
šova. Pozemek je určen pro budoucí rozvoj 
školy.

•  Modernizace technických služeb.
•  Propojovací chodník mezi ulicí Malinovské-
ho a Svojsíkovým parkem.

Projekty, které jsou těsně před 
spuštěním
•  Rekonstrukce ulice u TSMS (ČSA)
•  Křižovatka Čelakovského x Tyršova – lepší 
místa pro přecházení 

Projekty v běhu 
•  Školka Koláčkovo náměstí – zahájena aktu-
alizace projektu 

•  Cyklostezka do Křenovic
•  Sídliště Nádražní
•  Svazková škola
•  Koláčkovo náměstí
•  Služebna státní policie na Husově
•  Studie na rekonstrukci Husovy 63
•  Rekonstrukce ulic: Polní v části u psychia-
trické léčebny, Havlíčkova, Jiráskova

•  Poldr u kotelny
•  Revitalizace  škvárového  hřiště  včetně  par-
kování.

 vs

Klub seniorů informuje
Tak  moji  milí,  konec 

prázdninových radovánek je 
tu a máme před sebou nový 
školní  rok. My, osoby  s ur-
čitou historií na toto období 
máme  možnost  vzpomínat 

s úsměvem, neb veselé historky se nezapomí-
nají a  ty méně šťastné si dokážeme přibarvit 

tak, že  jsou často zajíma-
vé i pro cizí ouška.
Lehká  vzpomínka 

na  naše  chodecké  vytr-
valce,  kteří  navštívili, 
přes  vysoké  teploty  (tedy 
venku,  ne  vlastní)  cestu 
k větrnému mlýnu v Kun-
kovicích. Přílohou tu máte 
úsměvy,  chuť  a  odhodlá-
ní  tuto  cestu  absolvovat. 
Další  pozdrav  je  z  cíle, 
tedy od mlýnu a na závěr 
pak vidíte  tváře upravené 
vedrem  a  náročnou  ces-
tou. Nezaslouží  si  obdiv? 
Dne  9.  srpna  si  38  lidí 
prohlédlo náš zámek, kterým je velmi pěkným 
a  příjemným  způsobem  provedla  paní  Jarka 
Libenská.  Příjemným  osvěžením  prohlídky 
byly i zajímavé historky a informace, které se 
běžně při prohlídkách nepodávají. Díky vede-
ní zámku se mohla prohlídka uskutečnit včet-
ně příjemného cenového bonusu. Očekáváme 
nyní pokračování, kdy se podíváme na to, co 
je pod našima nohama, tedy do sklepení.

Na září pak nás čeká 6. 9. zájezd do skan-
zenu v Rožnově pod Radhoštěm a na Pustev-
ny, 20. 9. Termály v Dunajské Strede a 29. 9. 
muzikál  9  křížů,  tragické  události,  která  se 
stala  nedaleko  stejnojmenného  motorestu 
na D1.
Přeji  mnoho  sil,  dobrou  náladu  a  zase 

na shledanou na některé z našich akcí.
 Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Stavba stanice záchranné služby • Foto: P. Maleček
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Letní tábory se vydařily
Během  léta  se  v  DDM  Slavkov  u  Brna 

uskutečnilo  7  příměstských  táborů  pro  žáky 
ZŠ. Pro více než 150 zájemců jsme připravi-
li dny plné her, tvoření, výletů a sportovních 
aktivit. Počasí nám letos opravdu přálo, takže 
jsme i několikrát navštívili slavkovské koupa-
liště. Na přelomu července a  srpna  jsme vy-
jeli s dětmi po delší době i na pobytový tábor 
do Vranova nad Dyjí. Na krásné prostředí pod 
vranovským zámkem, dobré jídlo a zajímavý 
program budeme všichni dlouho vzpomínat. 

Začátek školního roku 2022/2023
Přihlašování  do  kroužků  2022/2023  bude 

spuštěno  31.  8.  2022.  Máme  připra-
venou  předběžnou  nabídku  zájmového 
vzdělávání, která je uveřejněna na webu 
ddmslavkov.cz  nebo  také  na  našem 
facebooku.  Stále  ještě  hledáme  šikov-
né  a  obětavé  lektory,  kteří  předají  své 
znalosti  a  dovednosti  dětem.  Zavolejte 
a dohodneme veškeré podrobnosti. Díky 
operačnímu programu OP JAK budeme 
v letošním školním roce pořádat mnoho 
aktivit, besed a workshopů i pro rodiče 
a  veřejnost. Velikou  změnou bude financová-
ní zájmového vzdělávání dle nové vyhlášky č. 
111/2022 Sb. Věříme, že i tyto změny společně 

zvládneme. V případě informací volejte na tel.: 
605  083  322  nebo  pište  na  email  janabango-
va@ddmslavkov.cz.  DDM

Základní škola Komenského www.zskomslavkov.cz
Základní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 515 534 910, reditelka@zskomslavkov.cz

Když má škola prázdniny
Každoročně 30. června opustí školu její ob-

vyklí návštěvníci a mohlo by se zdát, že školní 
komplex zůstane po dobu dvou měsíců ztichlý 
a opuštěný.
Od  prvních červencových dnů však nastal 

v  budovách  školy  ruch  a  zaměstnanci  školy 
připravují  vše  nezbytné  na  zahájení  nového 
školního  roku.  Některé  třídy  a  chodby  jsou 
nově vymalovány, přepravní  společnosti při-
vážejí nový nábytek do tříd, kabinetů a šaten 
a paní uklízečky se snaží ze všech sil, aby děti 
1. září přivítaly třídy a chodby zářící čistotou. 

Na  nové  budově  je  dokončováno  únikové 
schodiště  z  knihovny  a  odvětrání  únikových 
cest od přízemí až do 2. patra. Je nutné odstra-
nit „resty“ z minulých let a uvést stav budovy 
do souladu se současnou legislativou. Rodiče 
od školy očekávají, že jejich dětem poskytne 
základy vzdělání a vštěpí  jim některé normy 
chování, ale také požadují, aby byla pro děti 
bezpečným  místem.  Zastupitelé  vyčlenili 
z rozpočtu města nemalé prostředky na to, aby 
tomu tak skutečně bylo.
V příštím  školním  roce bude  zcela naplně-

na kapacita školy – 720 žáků. Tato skutečnost 
s sebou přináší i nutnost vybavení šaten dalšími 
skříňkami,  zakoupení  nábytku  pro  nové  žáky 
i vytvoření odpovídajícího zázemí pro další vy-
učující. Za uplynulé 3 roky vzrostl počet žáků 

zhruba o 70 a počet zaměstnanců školy se při-
blížil číslu 100. Základní škola Komenského se 
stala  školou  určenou  k  poskytování  jazykové 
přípravy žáků cizinců a od minulého školního 
roku jsme (po dohodě se zřizovatelem) otevřeli 
přípravnou třídu, která určena zejména pro děti 
s odkladem povinné školní docházky. Na tuto 
situaci bylo potřeba zareagovat i při úpravách 
školy – vylepšení pracovního prostředí se do-
čkali pedagogové v kabinetech anglického ja-
zyka, přírodopisu, hudební výchovy, zeměpisu 
a ve sborovně 1. stupně. Vzhledem k noveliza-
ci nařízení vlády č. 75/2005Sb. dochází k ná-
růstu počtu zástupců ředitelky a změny se tak 
dotkly i vybavení kanceláře školy. Věříme, že 
v příštím roce se nám podaří vyměnit zastaralé 
zařízení i v kabinetu fyziky. 
Po  rekonstrukci  toalet  ve  staré  budově 

přišly na řadu prostory dílen a proběhla roz-
sáhlá  rekonstrukce  střešního  pláště  na  nové 

budově,  rovněž vybavení  tříd  se  za poslední 
3  roky  posunulo  směrem  k  21.  století.  Byly 
zakoupeny tabule do 12 učeben a 16 tříd jsme 
vybavili novými dataprojektory. Od září 2022 
budou mít  konečně  ve  všech  učebnách  žáci 
i  vyučující možnost  využívat  dataprojektory 
a internet. 
Ve  druhé  polovině  srpna  dostane  novou 

podobu komunikace mezi ISŠ Slavkov a naší 
základní školou a do konce roku bude oprave-
na fasáda na staré budově, rozpadající se plot 
v SZ části školy bude nahrazen novým, bez-
pečnějším oplocením. V příštích  letech bude 
ještě nutné věnovat pozornost podlahám staré 
budovy – odlupující se dlaždice znamenají při 
pohybu osob bezpečnostní riziko.
Všechny  uvedené  změny  jsme  mohli  re-

alizovat  jen  díky  hospodárnému  nakládaní 
s finančními prostředky, štědrosti dárců (SRP, 
LIKO-S) získání financí z projektů, vstřícnosti 
vedení města a pochopení většiny zastupitelů. 
Velmi si cením skutečnosti, že zastupitelé neu-
pínají pozornost jen k výstavbě nové svazkové 
školy, která bude řešit především problemati-
ku  základního  vzdělávání  dětí  ze  spádových 
obcí, ale jsou vstřícní i k modernizaci prostor 
ve stávajících školách. Vždyť v nich naše děti 
tráví větší část dne po 10 měsíců v roce.

Věra Babicová, ředitelka školy

Nový sekretariát školy • Foto: 6x archiv školy

Nový kabinet zeměpisu Vybavení sborovny 1. stupně Rekonstrukce plotu

Únikové schodiště

Výměna okna v knihovně



118/2022 SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Večer v Historickém  sále, který si nesmíte nechat ujít!
Orchestr  Czech Virtuosi  vás  srdečně  zve 

na  svůj  již  tradiční  koncert  v  Historickém 
sále  Zámku  Slavkov  – Austerlitz.  Orchestr 
pro  své  pravidelné  návštěvníky  koncertů 
ve  Slavkově  opět  připravil  skvělou  drama-
turgii, a to skladby A. Dvořáka s úžasnou 8. 
symfonií a Ludwiga van Beethovena v nád-
herném  pátém  klavírním  koncertu.  Tento 
program  reprízujeme  na  francouzském  fes-
tivalu  Fénétrange  ve městě  Sarralbe.  I  toto 

je tradiční propojení Zámku Slavkov – Aus-
terlitz  s  francouzským  festivalem,  který  je 
jako  každý  rok  nabitý  skvělým  programem 
a  spojením  hudby,  vynikajících  interpretů 
a  gastronomických  zážitků.  Czech  Virtuosi 
na tomto prestižním festivalu vystupují pra-
videlně již od roku 2005.
V programech Czech Virtuosi jsou dlouho-

době zastoupeny díla světových mistrů symfo-
nické, duchovní i operní hudby, a to od baroka 

až po současnost. Doménou orchestru i přesto 
zůstává tvorba W. A. Mozarta. Na koncertech 
ve Slavkově u Brna čeká na posluchače Czech 
Virtuosi  tradičně  klasický  program,  stejně 
jako dirigent,  který  je  s  tímto místem  spjatý 
stejně jako Czech Virtuosi s festivalem ve Fé-
nétrange. Je jím dlouholetý hostující dirigent 
Czech Virtuosi Eric Lederhandler (Belgie), se 
kterým orchestr absolvoval dlouhou řadu kon-
certů a nahrál také několik CD.
Pro  tento  koncert  orchestr  spolu  s  diri-

gentem  přizval  ke  spolupráci  i mezinárodně 
uznávaného  klavíristu,  profesora  Pražské 
konzervatoře  a  sólistu,  který  spolupracuje 
s mezinárodně  uznávanými  orchestry  a  diri-
genty v Evropě a celém světě včetně  Japon-
ska. Sólistou tohoto koncertu je Jiří Kollert, se 
kterým již orchestr v minulosti také spolupra-
coval a který přednese Beethovenův 5. klavír-
ní koncert.
Koncert  se  koná  za  finanční  podpory  sta-

tutárního  města  Brna  a  Jihomoravského 
kraje.  Jste  srdečně  zváni  na Zámek Slavkov 
– Austerlitz, kde vystoupí orchestr Czech Vir-
tuosi 21. 9. v 19 hodin.
Online rezervaci pro zakoupení vstupenky 

je  možná  na:  https://www.czechvirtuosi.cz/
rezervace/2066
Doporučujeme zakoupit vstupenky v tomto 

předprodeji, místa jsou číslovaná.
Miloslav Vávra, Czech Virtuosi

Předváclavský víkend: jarmark, nafukovací planety 
i zahrádkářská výstava
Obří  nafukovací modely  vesmírných  těles 

z  brněnské  hvězdárny.  Mobilní  digitárium 
s  promítáním  pořadů  o  vesmíru,  vědecké 
pokusy  v  režii  populárního  zábavního  parku 
Vida!. Kreativní dílny od centra volného času 
Lužánky. Nebo digitální dílna FabLab, kde se 
děti budou moci seznámit s moderními tech-
nologiemi ve výrobě. Oblíbená výstava ovoce 
a  zeleniny od  slavkovských zahrádkářů. Ne-
jen tento program obohatí tradiční Václavský 
jarmark, který se uskuteční v sobotu 17. září 
od 9 do 16 hodin v zámeckém parku. 
Návštěvníci se kromě chytré zábavy můžou 

těšit  také  na  cimbálovou muziku. V  zámec-
kých konírnách zase budou k vidění soutěžní 
návrhy nové školy všech zúčastněných studií. 
V  plánu  je  také  křest  druhého  vydání  knihy 
o Václavu Robertovi Kounicovi od  slavkov-
ského spisovatele a politického vězně Oldři-
cha Klobase.
Od pátku 16. září až do neděle 18. září se 

můžete přijít také pokochat výpěstky zahrád-
kářů  ze  Slavkova  a  okolí.  Tradiční  výstava 
ovoce  a  zeleniny  bude  otevřená  od  9  do  17 
hodin, s tím že v pátek bude určena pro škol-
ní  skupiny.  Spolu  s  hlavní  expozicí  ovoce, 
zeleniny a vazeb floristek si návštěvníci pro-
hlédnou  expozice  včelařů,  kaktusů,  motýlů, 
bylinek a trvalek. Děti MŠ a žáci ZŠ výstavu 
doplní  svými  výtvarnými  pracemi  na  téma 
„Krása a zdraví ze zahrady“.
Opravdovým klenotem je pak sobotní pro-

dej  jablečného  moštu,  pravých  švestkových 
povidel, jablek od pěstitele ze Střílek z letoš-

ní úrody, včelařské produkty místních včela-
řů.  Posedět můžete  u  dobrého  vína  s  přáteli 
a ochutnat pravý burčák od vinaře. Připrave-
na bude také ochutnávka jablečných dezertů. 
Na Václavském jarmarku si můžete zakoupit 
dekorativní řemeslné výrobky, různé pochuti-
ny a nápoje. Vstup je zdarma.
Sobotnímu programu bude předcházet  pá-

teční akce zaměřená na děti ze slavkovských 

škol a školek. Děti se budou moci místo vy-
učování zúčastnit všech vzdělávacích aktivit, 
které pro ně připraví oblíbené populárně-na-
učné instituce. V parku pak budou nafukovací 
modely svítit až do 22 hodin. V osm hodin ve-
čer vás zveme na společné rozsvícení jakých-
koli  světelných, nehořících, bodů  (lampióny, 
mobily, baterky, světelné meče…).

Veronika Slámová

Program předváclavského víkendu
Pátek 16. 9. 
Věda v parku, 8.30–14.00 hod. (primárně 
pro děti ze slavkovských škol)
•  Hvězdárna a planetárium: vesmírné modely, 

digitální planetárium v zámeckých konírnách
•  VIDA!: vědecké pokusy
•  Centrum volného času Lužánky: Polybus
•  FabLab: digitální dílna
•  Výstava ovoce a zeleniny

20.00 hod.
Sraz světlušek u vesmírných modelů 
(rozsvítíme spolu zámecký park nehoř-
lavými světelnými body). Vesmírné modely 
budou nafouknuté po celý den pouze za dobré-
ho, nevětrného počasí!

Sobota 17. 9. 
9.00–16.00  Václavský jarmark
9.00–16.00  Věda v parku pro veřejnost (di-

gitárium v konírnách, vesmírné 
modely, VIDA!, Lužánky, FabLab)

  Pozn. Ve vesmírném digitáriu 
budeme promítat každou 
půlhodinu, kapacita je 25 lidí. 
Promítají se pořady z produkce 
Hvězdárny a planetária Brno. Po-
slední promítání bude v 15.30. 

10.00–14.00  Cimbálovka u vínka u zámec-
kých schodů 

9.00–17.00  XVI. Oblastní výstava ovoce 
a zeleniny, zámecké konírny

9.00–17.00  Architektonická soutěž na no-
vou svazkovou školu Dr. Václava 
Kounice: výstava soutěžních 
návrhů v zámeckých konírnách

15.00   Křest druhého vydání knihy 
Oldřicha Klobase o Václavu 
Robertovi Kounicovi: Šlechtic 
nejen rodem

Neděle
9.00–17.00  XVI. Oblastní výstava ovoce 

a zeleniny, zámecké konírny
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23. koncert Johann Strauss 
orchestru „Z operety do operety“
Johann  Strauss  orchestr  Vídeň–Coburg 

„Die flotten Geister“ vás  srdečně  zve  i  letos 
na  23.  koncert  do  Historického  sálu  zámku 
Slavkov – Austerlitz, který se letos bude konat 
dne 1. října 2022 v 18 hodin.
Na  letošním  koncertě  opět  zazní  hudba, 

kterou máte rádi. Skladby komponistů rodiny 
Straussů a jejich současníků nemohou chybět 
na žádném z našich koncertů. V programu se 
určitě  objeví  známé  instrumentální  skladby 
v  provedení  našich  špičkových  muzikantů. 
Koncert zahájíme jako vždy svižně… pocho-
dem Vídeň zůstane Vídní (Wien bleibt Wien), 
skladatele  Johanna  Schrammela…  Letos  se 
opět  do  čela  orchestru  postaví  přední  hou-
slový  virtuos,  pan  Jiří  Pospíchal,  jehož mis-
trovství  jsme  již  poznali  při  loňském  zářijo-
vém koncertu na zámku. Sopranistka našeho 
orchestru, paní Luisa Albrechtová z Prahy si 
tentokrát  vybrala  ke  společnému  účinkování 
ve  Slavkově  tolik  oblíbeného  tenora,  pana 
Juraje Nociara. Na zámku nesmí chybět duše 
našeho orchestru, naše milá moderátorka, paní 

Kateřina Jiráková, bez které si koncert nedo-
vedeme  vůbec  představit.  Otočíme  kouzel-
ným prstenem a zaposloucháme se do skladeb 
z operet Benátská noc, Čardášová princezna, 
Hraběnka  Marica,  Veselá  vdova,  Giuditta 
a z mnoha dalších… Na všechny milé a věrné 
posluchače se těší Johann Strauss orchestr se 
sólisty. 
Vstupenky se začnou prodávat v informač-

ním centru zámku Slavkov v druhé polovině 
června.  ZS-A

Ohlédnutí za Letním filmovým festivalem 2022
Jako  každoročně,  tak  i  letos  přinášíme 

krátké  shrnutí  Letního  filmového  festivalu. 
Loňský  povzdech  na  nepřízeň  počasí  nemu-
síme opakovat, kromě snad dvou chladnějších 
večerů  jsme  byli  s  vývojem  oblačnosti  spo-
kojeni, i když mnohdy vanul poměrně „svěží 
větřík“.

Návštěvnost byla skvělá a mnohá letní kina 
ve větších městech by nám ji mohla závidět… 
Celkem přišlo na 9 filmů 2800 platících divá-
ků. To je téměř stejně jako v roce 2020, kdy 
jsme ovšem promítali  o  pět  filmů více.  Prů-
měrná návštěvnost na jedno představení tedy 
činí  krásných  311  osob.  Nejvíce  vás  přišlo 

na film „Po čem muži  touží 2“ 
(651),  dále  na  pohádku  „Ta-
jemství staré bambitky 2“ (501) 
a  mile  překvapilo  životopisné 
drama „Zátopek“ (392). 
Poděkování  za  organizování 

„letňáku“  patří  našim  „kina-
řům“,  tj.  promítačům,  techni-
kům (stavěčům plátna), poklad-
ním a také zámecké údržbě, bez 
které by to prostě nešlo. Děku-
jeme též TSMS za úpravu teré-
nu před zahájením promítání.

A děkujeme zejména Vám, divačkám a di-
vákům, kteří  jste navštívili  letošní  letní kino 
(mnohé  a  mnozí  opakovaně)  a  těšíme  se 
na setkání v příštím roce.  Jiří Blažek, ZS-A

Přehled návštěvnosti v jednotlivých 
letech:
2010  1250 návštěvníků
2011  730 návštěvníků
2012  1537 návštěvníků
2013  840 návštěvníků
2014  1063 návštěvníků
2015  1766 návštěvníků
2016  1839 návštěvníků
2017  2800 návštěvníků
2018  3334 návštěvníků  8 filmů
2019  4452 návštěvníků  12 filmů
2020  2778 návštěvníků  14 filmů
2021  1092 návštěvníků  8 filmů
2022  2800 návštěvníků  9 filmů

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

Poklady nejen z depozitářů
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Aus-

terlitz se nachází množství zajímavých před-
mětů z různých oblastí lidské činnosti. Setkat 
se s nimi můžete v expozicích a při příležitost-
ných výstavách.

Víte že…
v domácnostech se již od poloviny 19. sto-

letí  vyskytuje  smaltované  nádobí?  Smalt 
se  používal  již  podstatně  dříve,  pouze  však 
jako  výzdoba  šperků  z  drahých  kovů.  Jako 
nezávadnou  povrchovou  úpravu  plechové-
ho  nádobí  jej  objevil  chemik  blanenských 
salmovských  železáren  Eduard  Bartlemus 
(1805–1877), který rok poté, co získal privile-

gium na využívání smaltu, založil v roce 1833 
v Brně výrobnu smaltovaného nádobí na ná-
roží  dnešní  Štefánikovy  a  Hrnčířské  ulice. 
Od konce  19.  století  se  největším výrobcem 
smaltovaného nádobí stala smaltovna v Čes-
kých Budějovicích, která vyráběla nádobí pod 
známou značkou Sfinx.
Smaltované nádobí  a další  zajímavé před-

měty  můžete  spatřit  na  výstavě  „Od  hlíny 
k hliníku aneb Z domácností našich babiček“.
Vernisáž  výstavy  se  uskuteční  v  úterý 

27.  září 2022 v 16 hodin v Rubensově  sále 
zámku ve Slavkově u Brna. Výstava potrvá 
do 10. 12. 2022.

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Secesní smaltovaný odkapávač na naběračky z pře-
lomu 19. a 20. století. Ze sbírek ZS-A

Prohlídky zámeckých 
depozitářů
Zajímá Vás, co se skrývá v zámeckých 

depozitářích? V prohlídkové  trase máme 
vystaveno  to  nejlepší,  ale  je  spousta  po-
kladů,  které  se  tam  nevešly  a  nebo  ne-
jsou v tak dobré kondici (i když zajímavé 
jsou  stejně  nebo  ještě  více). Projdete si 
celé druhé patro zámku, kam běžně 
návštěvníky nepouštíme  a  jako  bonus 
dostanete výklad od jednoho z našich his-
toriků osobně. 
Prohlídky v délce cca 90 min. proběhnou 

letos pouze v  jednom termínu, a  to 10. 9. 
2022  v  časech  9.30,  11.30  a  13.30  hod. 
Kapacita je omezená, takže doporučujeme 
zakoupit  vstupenky  s  předstihem  on-line 
na webových stránkách www.zamek-slav-
kov.cz v sekci Předprodej a nebo je rezer-
vovat telefonicky na čísle 544 227 548.
Těšíme se na vás.  ZS-A

Orchestr v Janáčkově divadle v Brně • Foto: archiv ZS-A

Návštěvníci LFF • Foto: J. Blažek
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Zámecké dýňobraní
Dýně  jsou  nesporně  královnami  podzimu 

a Vy jimi můžete být doslova obklopeni dne 9. 
10. 2022 od 13 do 17 hodin na nádvoří zámku 
Slavkov – Austerlitz v rámci akce Dýňobraní.
Pokud rádi krájíte, řežete, vykrajujete nebo 

kucháte, je tato akce ideální příležitost se kre-
ativně vyžít a vytvořit z dýní, co Vás napadne. 
Dýně  si můžete  buď přinést  vlastní,  nebo  je 

bude možné zakoupit na místě. Nářadí na dla-
bání bude nutno míti vlastní. 
Nemusíme ale jen tvořit z dýní, na progra-

mu je toho více, jako například: minijarmark, 
malování  na  obličej  nebo  otevřené  podzemí 
od 15 do 16.30 hodin.
Vstup na akci je zdarma. Budeme se na vás 

těšit.  ZS-A

Kostýmované prohlídky 
zámku
Na zámku opět vládne čilý 

ruch.  Na  námluvy  má  totiž 
přijet  kníže  Metternich. A  je 
již  netrpělivě  očekáván!  Co 
všechno  se  při  přípravách 
může  zvrtnout  a  jak  si  s  tím 
vším  služebnictvo  poradí,  se 
dozvíte  na  kostýmovaných 
prohlídkách  zámku  v  sobotu 
17.  9.  2022  v  časech  10.30, 
11.30,  12.30,  14.30  a  15.30. 
Rezervace  na  pokladně  zám-
ku nebo na tel. č. 544 227 548.

Těší se na vás skupina Per Vobis.

Václavský jarmark
Zveme Vás na tradiční Václavský jar-

mark, který se uskuteční v sobotu 17. 9. 
2022 od 9 do 16 hodin v zámeckém par-
ku. Přijďte si užít atmosféru přicházejí-
cího podzimu, pořídit si praktické nebo 
dekorativní  řemeslné  výrobky,  různé 
pochutiny  a  nápoje.  Nebo  možná  už 
i načerpat inspiraci pro koupi vánočních 
dárků. Vstup je zdarma.  ZS-A

Den princezen a rytířů
Předposlední srpnový víkend (20. a 21. 8.) 

bylo možné vstoupit  do  říše  pohádek. V  zá-
meckém  parku  ve  Slavkově  totiž  probíhal 
Den  princezen  a  rytířů.  Na  sobotu  i  neděli, 
od  10  do  18  hodin  si  pořadatelé  připravili 
bohatý  program.  Hlavním  programem  pro-
vázela  krásná  Sabina  Laurinová.  Na  pódiu 
se  vystřídalo  mnoho  známých  účinkujících. 
Z nich například Jan Čenský a Dana Moráv-
ková přišli povyprávět o svých zkušenostech 
s hraním v pohádkách. S čáry a výukou kou-

zel vystoupil kouzelník Pavel Kožíšek. Dívčí 
skupina Lollipopz zazpívala, zatančila a pře-
dala  radost publiku.  I Pes Gump „doťapkal“ 
pozdravit své fanoušky. 
Pro  návštěvníky  byl  připravený  i  dopro-

vodný program – workshopy, rytířské turnaje, 
různé hádanky, dílničky a soutěže. Také food 
zóna nabízela plno lákadel a dobrot. 
Akce to byla pěkná. Bylo vidět, že se dobře 

baví děti  i  dospělí. A nakonec  i  počasí prin-
ceznám a rytířům přálo.  ZS-A

Sněhurka • Foto: 3x archiv ZS-A

Foto: archiv Per Vobis

Sabina Laurinová a Jan Čenský

Prasátka Pigy & Lily



14 8/2022SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Do finále KLAP suverénně postupují obě družstva Slavkova
Nejvyšší  soutěží  at-

letických  družstev  pro 
děti do 11 let je v rámci 

Jihomoravského  kraje  Krajská  liga  atletic-
kých přípravek  (KLAP). Do finále postupují 
nejúspěšnější  týmy  z  jednotlivých  skupin 
napříč celým krajem na základě výsledků ze 
dvou základních kol.
Letos  se  pro  skupinu,  ve  které  jsou  děti 

ze  Slavkova  u  Brna,  konaly  první  dvě  kola 
ve Vnorovech (15. 6.) a ve Slavkově u Brna 
(23. 6.).
Slavkov  do  soutěže  postavil  dvě  družstva 

(A a B). Vítězství v obou základních kolech 
putovalo zcela zaslouženě slavkovským atle-
tům a atletkám družstva A. Poměrně nečeka-
ně  jsme po druhém kole mohli  slavit postup 
i družstva B (v prvním kole 4., ve druhém do-
konce 3.). Do finále, které se uskuteční v so-
botu  17.  9.  ve  Slavkově,  tedy  postupují  obě 
slavkovská družstva.
Všechny  děti,  které  se  závodů  účastnily 

zaslouží  pochvalu  a  gratulace.  Rádi  bychom 
uvedli  všechny  osobní  rekordy,  kterých  bylo 
přehršel, ale k tomu zde není dostatek prostoru.
Největší zásluhy a zcela mimořádných vý-

sledků jsme dosáhli především v prvním kole 

ve Vnorovech, které jsme vyhráli s náskokem 
téměř 100 bodů a kde chlapci obsadili neuvě-
řitelných prvních  5 míst  na  60 m,  holky  pak 
na  stejné  distanci  získaly  kompletní  stupně 
vítězů,  což  se  podařilo  i  klukům  ve  skoku 
dalekém.  Na  druhém  kole  ve  Slavkově  se 
obdobný husarský kousek v podobě obsazení 
prvních 5 míst  povedl  klukům ve  skoku da-
lekém, kdy navíc všech pět kluků překonalo 
hranici 4 metrů!
Seznam pomyslných medailistů z jednotli-

vých základních kol je následující:
1. kolo – Vnorovy:
-  Adam Kotolan: kompletní triple díky vítěz-
ství na 60 m, 300 m a ve skoku dalekém;
-  Adéla Procházková: 1. na 60 m a v hodu kri-
ketovým míčkem, 3. na 300 m;
-  Natalie Pischová: 1. na 300 m, 2. na 60 m;
-  Ondra Minks: 2. na 60 m a v hodu kriketo-
vým míčkem, 3. ve skoku dalekém;

- Tomáš Kropáček: 2. ve skoku dalekém;
- Kryštof Slezák: 3. na 60 m a 300 m;
- Jitka Peksová: 3. na 60 m;
- Nikol Kavalová: 3. ve skoku dalekém.
-  1.  a  3. místo  štafet  na  4  x  60 m ve  složení 
Nikol Kavalová, Tomáš Kropáček, Markéta 
Novotná  a Kryštof  Slezák  (1. místo),  resp. 

Jonathan  Chiedozie,  Tereza  Krejčí,  Anna 
Jandlová a Dominik Szajer (3. místo)

2. kolo – Slavkov u Brna:
-  Adéla Procházková: 1. na 60 m a v hodu kri-
ketovým míčkem;
-  Adam Kotolan:  1.  na  60 m  a  ve  skoku  da-
lekém;
-  Kryštof  Slezák:  2.  na  60 m  a  ve  skoku  da-
lekém;

-  Ondra Minks: 2. v hodu kriketovým míčkem 
a 3. ve skoku dalekém;

- Natalie Pischová: 2. na 60 m;
- Nikol Kavalová: 2. ve skoku dalekém;
- Ondřej Jachymiák: 3. na 60 m;
-  Adam Čižmár: 3. v hodu kriketovým míčkem;
-  1. a 2. místo štafety na 4 x 60 m ve složení 
Adam  Kotolan,  Ondra  Minks,  Adéla  Pro-
cházková  a  Natalie  Pischová  (1.  místo), 
resp.  Viktor  Holoch,  Zuzana  Sedláčková, 
Rozárie Stejskalová a Adam Čech (2. místo).
Pokud  bychom  měli  vybrat  nejkvalitnější 

výkon z obou dvou základních kol, pak jím je 
bezesporu výkon vítězné štafety na 4 x 60 m 
z druhého kola, kdy výkonem 33,50 s napros-
to zbořili dosavadní oddílové rekordy (téměř 
o 4 sekundy). A i když v této věkové kategorii 
nejsou vedeny oficiální rekordy, nepodařilo se 

nám  v  historických  výsled-
cích  najít  lepší  čas.  Je  tedy 
zřejmé, že tento výkon patří 
v  kategorii  přípravek k  těm 
absolutně  nejrychlejším, 
které  se  v  rámci  ČR  vůbec 
kdy běžely. Gratulujeme!
Všechny fanoušky atletky 

i  zájemce  o  atletiku  zveme 
na finále, které se uskuteční 
17.  9.  ve  Slavkově  u  Brna.
 Trenéři atletiky

Ohlédnutí za „Benátskou“
Slavkovští  rybáři  uspořádali  u  příležitosti 

80. výročí od založení svého spolku kulturně 
společenskou  akci  Benátskou  letní  noc. Tato 
se uskutečnila v sobotu 23. července v repre-
zentativních  prostorách  zámeckého  nádvo-
ří.  Celým  večerem  provázela  svojí  hudební 
produkcí  kapela  Karel  Gott  Revival Morava 

a tančící měli k dispozici dva parkety. S odstu-
pem času jsem dodnes nezaznamenal ze strany 
přítomných  hostů  žádnou  připomínku  a  sám 
za sebe mohu tvrdit, že bylo organizačně vše 
dobře připraveno. Velké poděkování patří tak-
též všem naším stálým partnerům. Jen ta účast 
byla mizerná.  Petr Zvonek, jednatel spolku

Slavkovské přípravky • Foto: 2x archiv Atletika Slavkov

Benátská letní noc • Foto: 3x Miroslav Marek

Karel Gott Revival Morava

Vyhlašování tomboly

Rekordní štafeta Slavkova na 4x60 m
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Letní farní tábory
Farní tábor v Rakoveckém údolí – 
Bratrstvo
Na louce mezi lesy i nelesy, potoky i nepo-

toky, bydlelo po dobu deseti dní v podsado-
vých  stanech  54  dětí. Ale  nebyly  to  jen  tak 
obyčejné děti, byly to Skandijské děti! A tyto 
neobyčejné  děti  se  s  pomocí  nás  zkušených 
učitelů  a  trenérů  každý  den  cvičily  v  nároč-
ném  výcviku  a  získávaly  nové  schopnosti. 
Po dobu celého výcviku byly děti  rozděleny 
do sedmi Bratrstev, která proti sobě soutěžila 
a  každý  den  se  trénovala  například  ve  spo-
lupráci,  vytrvalosti,  síle  a  odvaze,  tvořivosti 
a připravenosti v jakékoli denní i noční hodi-
ně. Protože nám ale nebylo dáno v pokoji žít, 
musela Bratrstva i s námi učiteli v době své-
ho  výcviku  vyjít  do  války  proti  nepřátelům. 
Naštěstí  jsme  je  skoro bez problému zahnali 
a mohli dále pokračovat ve výcviku. Celých 
deset dní bylo zakončeno závěrečnou zkouš-
kou a náležitou odměnou ve  formě pokladu, 
výborného jídla a odpočinku. 
Přestože jsme spoustu chvil věnovali výcvi-

ku,  našli  jsme  i  čas  jít  na  výlet  do nedaleké 
vesnice, hrát si s míčem, zpívat u ohně, tanco-
vat a dělat si legraci úplně ze všeho. Postarali 
jsme se i o pořádek v táboře, snědli jsme kopu 
jídla,  pořádně  si  povykládali,  udělali  spous-
tu  chyb,  ale  zároveň  i  dobrých  rozhodnutí, 
a hlavně jsme se měli rádi a spolu si celý tábor 
užili. I proto se někteří z nás loučili s tábořiš-
těm a s ostatními se slzami v očích. Budeme 
se těšit na další tábor zase za rok, na všechny 
neobyčejné  děti,  neobyčejné momenty  a  ne-
obyčejné hlášky. Suiii.

Kari, jedna z trenérek/ Káťa Klinkovská

Farní tábor v Nížkovicích – Rytíři 
kulatého stolu
Již potřetí vyrazilo 29 dětí ve věku 5–10 let 

na  tábor malých  dětí  na  nově  opravenou  faru 
v  Nížkovicích.  Na  7  dnů  se  posunuli  v  čase 
do  období  starověku,  kdy  vládnul  král  Artuš 
a jeho přátelé. Jako panoši se během dne v rám-
ci  etapových  her  učili  překonávat  nástrahy 
Mordreda, pomáhat králi, či v noci ukázat svoji 
odvahu. Naučili se rytířským ctnostem, jež jim 
pomohly vytrvat v boji až do konce. Na závěr 
se  vydali  hledat  meč  Excalibur,  který  vrátil 
králi sílu a přemohl všechno zlo a panoši byli 
povýšení do stavu rytířského. Poděkování patří 
všem,  kteří  již  od  února  tento  tábor  připravo-
vali, dvěma kuchařkám, které se staraly o plné 
žaludky dětí a kněžím Milanovi a Stanislavovi 
za duchovní povzbuzení.   Monika Kudlová

Na celostátním setkání mládeže 
Ve  dnech  9.  až  14.  srpna  jsem  se  společně 

se  skupinkou  mladých  ze  slavkovské  farnosti 
vydala  na  celostátní  setkání mládeže  v  Hradci 
Králové. Tam byl pro nás spolu s dalšími čtyřmi 
tisíci mladých ze všech koutů republiky připra-
ven kvalitní  program v  areálu královéhradecké 
univerzity  i mimo ni. Na  společném programu 
byl kromě mší a katechezí také humorně poda-
ný životopis sv. Pavla. Mimo společný program 
jsme  si  mohli  vybrat  z  rozmanitých možností. 
Někdo se vydal na zajímavé přednášky o nejen 
církevních tématech, kreativní duše se mohly re-
alizovat ve tvořivých dílnách a milovníci hudby 
měli na výběr z koncertů nejrůznějších žánrů. 
Unikátní  příležitost  jsme  dostali  v  pátek, 

kdy  jsme  se  mohli  zapojit  do  tzv.  svědectví 

skutkem, tedy vyjít do ulic Hradce a něco pro 
něj udělat, ať už to byl generální úklid veřej-
ných budov, čištění okolí Orlice nebo evange-
lizace. Tento den byl navíc završen dechberou-
cím  koncertem  slovenské  chválové  skupiny 
ESPÉ pod projektem Godzone, který byl ne-
zapomenutelným zážitkem pro mnoho z nás. 
Celostátní  setkání  mládeže  se  konají  při-

bližně každých pět  let v některém z velkých 
měst  v  republice.  Organizuje  je  Rada  české 
biskupské konference pro mládež, ale největší 
díl na  jejich přípravě má  sama mládež, díky 
čemuž  je  pro  nás  tato  akce  oslovující  a  pří-
nosná.
Já jsem si celostátní setkání užila a odvažuji 

se tvrdit, že i pro ostatní byla tato akce příno-
sem.  Alžběta Šujanová

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle 

v 9.00 a v 19.00, 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, od úterý 6. září.
Bohoslužba pro školáky od 7. třídy a mládež: každý 

pátek v 18.00, od pátku 9. září.
Společenství mládeže: pro 9. třídu a 1. ročník SŠ 

od pátku 9. září po mši v 19.00 na faře.
Příprava na biřmování pro mládež: od pátku 9. září 

v 19.30 na faře (1x za 14 dní).
Příprava na biřmování pro dospělé: od neděle 11. září 

v 19.00 na faře (1x za 14 dní).
Rozvrh hodin náboženství: bude vyvěšen na farním 

webu po zveřejnění rozvrhů slavkovských škol. Přihlá-
šení nových dětí při první vyučovací hodině na faře.

Adorace před Eucharistií: ve farním kostele v neděli 
večer 19.00–20.00.

Kalendář:
2. 9. Večer chval, 18.45 kostel Slavkov.
3. 9. První sobota, 7.00 růženec, mše sv.
4. 9. Mše sv. na zahájení školního roku s požehnáním 

učitelům, katechetům, žákům a studentům, Slavkov 
9.00, doprovází schola rodin.

4. 9. Příprava dospělých na biřmování, neděle 19.00.
6. 9. Mše sv. pro děti s žehnáním školních tašek, Slav-

kov 18.00.
9. 9. Mše sv. pro mládež od 7. třídy, Slavkov 18.00.
9. 9. Příprava mládeže na biřmování, 19,30.
13. 9. Mariánská pouť Žarošice, 18.30 na prostranství.
15. 9. Patrocinium na Lutrštéku, mše sv. 18.00.
18. 9. Pouť na Lutrštéku, mše sv. v 7.45, 9.00 a 10.30, 

slouží P. Stanislav Forst.
25. 9. Hody v Heršpicích k sv. Matoušovi, mše sv. v 11.00.
25. 9. Setkání přistěhovaných rodin: zveme všechny 

rodiny, které se do naší farnosti v posledních letech 
přistěhovaly a mají zájem se navzájem poznat, 
na setkání v 15.00 na faře.

28. 9. Slavnost sv. Václava, mše sv. Slavkov 9.00.

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

Varhanní koncert 
duchovní hudby
Michal Hanuš, profesor pardubické kon-

zervatoře, vystoupí v neděli 25. září 2022 
v  16.30  hodin  v  chrámu  Vzkříšení  Páně 
ve Slavkově u Brna.

Tábor Bratrstva

Tábor Rytířů kulatého stolu • Foto: 2x archiv ŘKF
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RODINNÁ OZNÁMENÍKADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

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

Poradenská kancelář
D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U
PRODEJ
• detoxikační preparáty
• strava – problém dnešní doby
•  vitaminy, minerály, výrobky Aloe 

vera pro vyčerpaný organismus
•  doplňky stravy FINCLUBU dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích

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

možnost vyzkoušeníKosmetika

VŠE KOLEM ŽELEZA

Těšíme se na budoucí spolupráci

SORTIMENT
•  Ocel – kari sítě, roxory
•  Profily – I, U, L, T, IPE, HEB, HEA
•  Jekly – čtvercové, obdélníkové, 

ohýbané
•  Plechy – černé, slzičkové, pozinkované
•  Tyče – čtvercové, kruhové, ploché

SLUŽBY
•  Dělení 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

Blahopřání
Dne 8. srpna 2022 oslavil 90 let pan 

BEDŘICH KNESL
Dlouholetý chovatel drůbeže a králíků, zasloužilý předseda 
a člen ZO ČSCH Slavkov u Brna, bývalý místopředseda 
ÚV ČSCH a bývalý předseda OO ČSCH Vyškov. Přes svůj 
pokročilý věk se stále aktivně zajímá o chovatelství, za což 
mu patří náš obdiv. Mnoho zdraví do dalších let mu přejí 

členové ZO ČSCH Slavkov u Brna.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 26. srpna 2022 uplynulo 12 let, kdy nás opustil pan

VLADISLAV STÁVEK
S láskou a úctou vzpomíná manželka a synové s rodinami

a sestra Dagmar.

Vzpomínka

Je to již 15 let, co navždy odešla paní

ALENA OLBRICHTOVÁ roz. Durková

ve věku nedožitých 55 let.
Vzpomínají manžel s dcerou a bratr.

Vzpomínka
Dne 4. srpna 2022 uplynulo 8 let, co nás opustila naše maminka,

manželka a babička, paní

LIBUŠKA NOVOTNÁ
Děkuji všem, kdo jste ji znali, za tichou vzpomínku.

Manžel Milan s rodinou.

Vzpomínka
Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte,

jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.
Dne 2. srpna 2022 uplynulo jedenáct let, kdy nás navždy opustila paní

DANUŠE SKŘIVÁNKOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Syn s rodinou.

Vzpomínka
Klesla ruka, která tak ráda pracovala, zmlkla ústa, která slovy hladívala,

a oči, které se tak jasně dívaly, navždy se již zavřely.
Dne 19. července 2022 uplynulo šest let, kdy nás navždy opustil pan

JAN VRÁNA
Kdo jste pana Jana Vránu znali, vzpomeňte s námi.

Děti s rodinami.

Vzpomínka
Odešla… zhasly oči, které vždy jen s láskou na nás hledívaly,

zmlkla ústa, jež nikdy nedovedla ranit, dotlouklo srdce maminky nejlaskavější.
Dne 18. září 2022 uplyne třináct let, kdy nás navždy opustila paní

BOŽENA VRÁNOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Dcera a syn s rodinami.

Vzpomínka
Dne 19. srpna 2022 vzpomeneme 10. výročí, kdy nás navždy opustil

náš milovaný bratr, otec a manžel, pan

JIŘÍ JIRKA

S láskou vzpomínají sestra a celá rodina.
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Ztracený kocour
V  neděli  7.  srpna  se 

ztratil 11letý kocour Brit-
ský modrý slyšící na jmé-
no Mikin.  Lokalita  ulice 
Lomená a blízké okolí. Je 
očipovaný a špatně chodí 
na zadní nožky. Finanční 
odměna  samozřejmostí. 
Za  jakékoliv  informace 
vedoucí  k  nalezení  předem  děkuji.  Telefon 
724 145 627, Andrlová Vendula.

Příjem inzerce do Slavkovského 
zpravodaje do pátku 16. září

info@bmtypo.cz, 604 706 900

Opustili nás
Zdeněk Průša (65 let)  26. 7.
Tomáš Štefan (82 let)  29. 7.
Naděžda Crlíková (91 let)  3. 8.
Ludmila Blaháková (79 let)  8. 8.
Radoslav Barták (85 let)  10. 8.
Ing. Bohuslav Brychta (82 let)  17. 8.

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.

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

RODINNÁ OZNÁMENÍ

Výroba hydraulických hadic 
a trubek s koncovkami. 

Ohýbání a tvarování trubek.
Tel.: 723 493 610, Hodějice 198

www.or-hydraulik.cz

Vzpomínka
Jen kytičku květů a lásky na hrob můžeme dát a pokojný, věčný spánek Ti přát.
Dne 5. září 2022 uplynou dva roky, co nás navždy opustila maminka,  

babička a prababička, paní

KVĚTOSLAVA ŠMÍDOVÁ
Stále vzpomíná dcera Helena, Květoslava a Marcela s rodinami.

Vzpomínka
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, chviličku postát a tiše vzpomínat.

Dne 2. září 2022 to bude 10 roků od úmrtí paní

ALOISIE MÁJKOVÉ z Němčan

S láskou a úctou vzpomínají manžel, syn a dcera s rodinou.

Vzpomínka
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene…

Dne 27. srpna 2022 uplynulo pět let, kdy nás opustila paní

BOŽENA DVOŘÁKOVÁ

Já tak rád byl mezi Vámi, nebyl však čas rozloučit se s Vámi,
prosím, vzpomínejte na mě rádi.

Dne 8. září 2022 uplyne 26 smutných let, kdy od nás odešel
bez slůvka rozloučení náš tatínek a dědeček, pan

TOMÁŠ DVOŘÁK
S láskou a bolestí v srdcí stále vzpomínají synové

Tomáš a Pavel s rodinami.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 28. srpna 2022 uplynulo 21 let, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ŠPAČEK
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Život je poznání, loučení a vzpomínání… jan neruda

Dne 28. srpna 2022 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil pan

LUBOMÍR STUPKA
a dne 27. září 2022 by oslavil své 68. narozeniny. Děkujeme všem,  

kteří vzpomenou s námi. Rodina Stupkova a maminka.

Vzpomínka

Dne 27. srpna 2022 vzpomeneme 13. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr a strýc, pan

LUBOMÍR KNÉSL

S láskou vzpomínají rodiče, sestra a bratr s rodinou.

INZERCE

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437. L. Remiáš, Slavkov u Brna.
PRODÁM domek se zahrádkou ve Slavko-
vě. Tel. 721 953 423.
PRODÁM pánské kolo CROSS 4ever 
za 2.000 Kč. Tel. 721 953 423.
HLEDÁM hlídání pro děti 4 a 11 let. Cena 
dohodou. Bližší info na tel.: 608 800 599.

Vzpomínka
Dny plynou jak tiché řeky proud. Jen bolest v srdci trvá a nedá zapomenout.
Dne 7. září 2022 uplyne 7 let, kdy nás navždy bez slůvka rozloučení 

opustil manžel, tatínek a bratr, pan

JIŘÍ ŠMÍD
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.  

Sestra Helena, Květoslava a Marcela s rodinou, manželka.
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Tango demente
Hořká  a  absurdní  komedie,  hořká  a  ab-

surdní, jak jen život dokáže být. Srdečně vás 
tímto  zveme  na  netradiční  inscenaci,  která 
pobaví  a  současně donutí k zamyšlení. Bri-
lantní  výkony  našich  hereček Vás  jistě  ne-
budou  nudit  a  možná  najdete 
i  podnět  ke  svému  vlastnímu 
přemýšlení o svém postoji k ži-
votu, vztahům k ostatním lidem i k sobě sa-
motným.
Tango  demente  je  divadelní  hra  pro  čtyři 

zkušené herečky, čtyři osamělé ženy, z nichž 
jedna  je  již  plně  odkázána  na  pomoc  ostat-
ních. Kamarádky tráví svůj čas hraním karet 

a snahou naučit se základy argentinského tan-
ga. A samozřejmě si při  tom vyprávějí svoje 
životní příběhy a neustále se překvapují, kolik 
elánu v nich ještě zůstává.
Hra  byla  věnována  našemu  divadelnímu 

spolku přímo autorem Nenadem 
Djapićem,  který  do  tohoto  ná-
ročného  námětu  dokázal  vložit 

i  humor  a  životní  nadhled.  Inscenace  měla 
svou  světovou  premiéru  ve  Slavkově  6.  říj-
na 2018 právě  v  podání  našich  hereček  a  to 
za účasti samotného autora.

„Nemá smysl popisovat pocity autora, kte-
rý vidí realizaci svého textu. Důležité je, že 

slavkovské ochotnice pochopily text tak, jak 
byl mnou míněn. Bylo tam všechno: neduhy 
stáří, strach z odcházení, ale také zamyšlení 
o kráse života. A především jsem se při před-
stavení dobře bavil. A všecko jsem to těm dá-
mám věřil.“  Nenad Djapić.
Do  dnešního  dne  byla  inscenace  uvedena 

již devětkrát. Jubilejní desáté provedení ode-
hrajeme ve čtvrtek 25. srpna 2022 v inspiru-
jícím venkovním prostředí brněnské kavárny 
Café Práh (Vaňkovka). Jedenáctou reprízu pak 
nabídneme našemu divákovi  přímo  ve Slav-
kově,  a  to  v  neděli  18.  září  2022  na  jevišti 
Společenského centra Bonaparte od 17 hodin.
Do divadla vás zvou: Marta Tesáková, Ma-

rie  Gottwaldová,  Elena  Knotková  a  Eliška 
Rubešová.  DS

RODINNÁ OZNÁMENÍ

• 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,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st        7–17 h.
út, čt, pá   7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.JIŽ 20 LET S VÁMI

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

Zelnice III 1614
Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900
e-mail: info@bmtypo.cz

Vzpomínka
Odešels, jak osud si přál, ale v našich srdcích a vzpomínkách žiješ dál.

Dne 8. září 2022 uplyne deset let, kdy nás opustil pan

JAROMÍR JELÍNEK
S láskou a vděčností vzpomíná manželka s rodinou.

Slavkov u Brna, Husova 6
OTEVÍRACÍ DOBA 

viz web
Instagram: @pugetka
Facebook:  @pugetka
+420 777 226 864

•  Květinové vazby a Flowerboxy
•  Mechové obrazy  

a jiné dekorace
• Svatební floristika
• Smuteční vazby www.pugetka.cz

Tango demente • Foto: archiv spolku

Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil…
Dne 4. září 2022 by se dožil 86 let pan

VLADIMÍR TESAŘ
ze Slavkova u Brna

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
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Nový školní rok je tady!
Ale  ten  začne  až  1.  září  2022,  proto  se 

na sklonku jednoho roku sluší krátce bilanco-
vat. Školní  rok 2021/2022 byl  pro naši  školu 
velmi  úspěšný,  neboť  naši  studenti  i  učitelé 
odborných  předmětů  měli  možnost  zúčastnit 
se  odborných  stáží  díky  projektu  Erasmus+. 
V  jarních  prázdninách  vycestovala  skupina 
čtyř učitelů do španělské Malagy a podle svého 
oborového zaměření každý získával po celý tý-
den zkušenosti v hotelové restauraci, cukrárně, 
kavárně a ve střední škole. Dalších pět kolegů 

se vydalo do italské Florencie, kde se stali členy 
týmů v hotelové restauraci, cukrárně, truhlářské 
dílně a jeden kolega si rozšířil vědomosti v ob-
lasti  italského cestovního ruchu. Naši studenti 
ale  nezůstali  pozadu  a  hotelníci,  kuchaři-číš-
níci, studenti podnikání i cukrářka vycestovali 
na  měsíční  stáž  do  Florencie. Ani  o  prázdni-
nách neodpočíváme a  ladíme podzimní výjez-
dy  automechaniků  a  truhlářů  do Malagy,  tým 
doplní  i  odborný  učitel,  studenti  gastrooborů, 
hotelníci  a  podnikání  se  vydají  do  Florencie 

a nově i do Říma. Pro-
tože  jsme  ale  získali 
další dotaci z projektu Erasmus+ na rok 2023, 
již  na  začátku  září  2022  proběhne  pracovní 
jednání, kam se v roce 2023 vydá 15 studentů 
a 10 učitelů školy pro nové zkušenosti a zážit-
ky. Organizace projektu je velmi náročná a my 
úspěšně spolupracujeme s OHK Hodonín. Po-
děkování patří všem, kteří se jakýmkoliv dílem 
podíleli na realizaci projektu. Jak u nás říkáme, 
je to dřina, ale stojí za to. V. Kulhánková

Když se u nás potkávají 
generace
Mohu říci, že se již stalo tradicí, že nás 

navštěvují naši absolventi. V měsíci květ-
nu jsme velmi rádi přijali absolventy, kteří 
před 55 lety ukončili studium na naší ško-
le! Věřte,  že  jako  ředitelka  školy  jsem  si 
musela zopakovat, co všechno jsme v roz-
mezí 5 let vybudovali, modernizovali, zor-
ganizovali, jakých projektů a soutěží jsem 
se zúčastnili, jaké ceny a kde jsme získali, 
protože tito absolventi si všechno pamato-
vali z minulé návštěvy, která proběhla před 
5 lety. A nebylo toho málo. Všichni jsou tak 
vitální a pamatují si ze života školy tolik, 
že  jim  musíme  jen  závidět  a  přát  pevné 
zdraví do dalších let.

Všem  našim  zaměstnancům  děkuji 
za  všechno  úsilí,  které  se  odráží  v  životě 
školy a přeji, aby i v novém školním roce 
měli spoustu elánu a vitality jako naši ab-
solventi,  kteří  ocenili,  jak  škola  výborně 
reprezentuje naše město v ČR i v zahraničí.

V. Kulhánková

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

Studenti na stáži v hotelové restauraci • Foto: 6x archiv ISŠ

Naši vyučující na stáži ve Florencii

Učitel odborného výcviku 
na stáži v hotelové kuchyni Studentka hotelnictví v hotelové restauraci

Naši studenti na stáži ve Florencii
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Akademie Bojových Umění Slavkov u Brna 2022/2023
Jeden  školní  rok  nám 

skončil  a  druhý  začíná. 
V  uplynulém  roce  proběhlo 
opět  jako  každý  rok  spousta 
seminářů  páskování  a  cam-
pů. Dne 21. 5. 2022 proběhl 
Bootcamp Kids ve Slavkově 
u Brna, kterého se zúčastnilo 
přes 100 žáků ze všech oddí-
lů  pro  děti. Děti měly  různé 
stanoviště  na  území  Slavko-
va. Vyzkoušely si různé sebeobranné techni-
ky beze zbraní, ale i obranu proti noži, pistoli, 
dále  různé  hry,  překážky,  ale  hlavně  tvořily 
úžasný tým. Celkem 9 instruktorů se postara-
lo o makačku, ale i zábavu. Velké díky patří 
také  rodičům, kteří  vedou děti  touto  cestou. 
Devátý  ročník  Interantional  Bootcamp  pro-
běhl  také na území města Slavkov. Ano,  již 
devátý ročník a sjelo se na tento seminář 70 
žáků z 5 států. Také nás navštívil Grand Mas-
ter Raffael Saar Liven (Izrael/Dánsko), který 
vedl speciální seminář ve Slavkově a na zá-
věr ocenil našeho hlavního mistra Petra Hla-
váče titulem Kancho a získal 8 Dan mistrov-
ského stupně. A poslední událostí byl dětský 
letní týdenní camp, který měl opravdu bohatý 
program. Od řešení záhadného zločinu s poli-
cejním vyšetřovatelem, tak návštěvy městské 
policie, navštívil nás profesionální záchranář 
a učil děti poskytnutí první pomoci, tak mno-

ho  a mnoho  dalšího. Tento  školní  rok  bude 
velkým přínosem  jak  pro  nováčky,  na  které 
se samozřejmě těšíme, tak stávající žáky. Tré-
ninky 1–2x týdně, semináře, zkoušky a velké 
překvapení pro naše malé bojovníky ke konci 
školního roku. Neváhejte, stáhněte si přihláš-
ku z našich stránek a přijďte v září k zápisu. 
Sebeobrana  je  pro všechny věkové  skupiny. 
Například pro děti od 5 do 8 let, od 8 do 15 let 
a od 15 do 99 let a speciální skupina 30+, kde 
je trénink pouze 1x týdně z důvodu časového 
vytížení, a proto bereme i větší ohled.
Oddíly sebeobrany – Krav Maga jsou ur-

čené  pro  kluky  i  holky.  Zásadou  je,  aby  se 
každý naučil  adekvátně  reagovat na verbál-
ní  i  neverbální  útok,  obranu  proti  jednomu 
i více útočníkům, se zbraní i beze zbraně. Ne-
záleží na tom, kolik vážíte, zda máte nebo ne-

máte zkušenosti. Vše, co budete potřebovat, 
Vás naučíme. Nejdůležitější  je chtít a začít! 
Tak jako každý rok připravujeme pro všech-
ny  studenty  AKADEMIE  různé  semináře/
workshopy jako je například: sebeobrana pro 
ženy  a  dívky,  použití  teleskopického  obuš-
ku,  kubotanu,  střelecký  seminář,  přepadení 
ve  vozidle,  přepadení  v  letadle,  zahraniční 
výlety spojené se seminářem v Itálii, Nassau, 
USA, kde máme již dvě pobočky v Shogun 
Dojó pod vedením Sensei Nick Braaksma. 
Jsme velký a silný tým, tak se přidej i ty. 

Neučíme frajeřinky nebo to, co chce žák, ale 
reálně se bránit a ještě si zlepšíš fyzičku. Veš-
keré informace včetně přihlášek a lokalit na-
leznete na www.kravmagaseal.com. Budeme 
se těšit na nové zájemce. 

Instruktoři Akademie Bojových Umění

SK Slavkov zahájil 
podzimní sezonu

A  mužstvo  SK  Slavkov 
po  postupu  do  1.B  třídy 
JMKFS  Krajského  přeboru 
zahálilo letní přípravu a so-
časně už vstoupilo do kraj-
ské  soutěže.  První  utkání 

sice nezvládli  a na hřišti TJ Sokol Rudice 
prohráli  2:1,  ale  výkon  omlazeného muž-
stva,  které  vede  zkušený  Zdenek  Hráček, 
odpovídal kvalitě vyšších soutěží. Budeme 
rádi, když nás přijdete podpořit na následu-
jící utkání!
Do své letní přípravy samozřejmě vstou-

pila  v  plném  trénikovém  tempu  i  všechna 
mládežnická  mužstva,  hrají  své  přípravné 
zápasy a chystají se na nadcházející sezónu.
Více  informací  najdete  na  našem  Face-

booku a na webových stránkách.
Přijďte nás podpořit, kopeme za Slavkov. 

SK Slavkov to JSME MY!
Rozpis zápasů A mužstva
20. 8.  16.30   TJ Sokol Rudice–SK Slavkov (2:1)
20. 8.  16.30   SK Slavkov–FC Veverská Bítýška
27. 8.  16.30   SK Slavkov–Lokomotiva Brno-Hor-

ní Hešpice
3. 9.  16.30  FK Kunštát B–SK Slavkov
10. 9.  16.00  SK Slavkov–AC Lelekovice
17. 9.  16.00   SK Olympia Ráječko B–SK Slavkov
24. 9.  16.00  SK Slavkov–FKD (Drnovice)
1. 10.  15.30   SK Babice nad Svitavou–SK Slavkov
8. 10.  15.30   SK Slavkov–TJ Sokol Bohdalice
15. 10. 15.00  FK Podolí–SK Slavkov
22. 10. 15.00  SK Slavkov–FC Medlánky
30. 10. 14.00  FC Čebín–SK Slavkov
5. 11.  14.00  SK Slavkov–FC Svratka Brno B

Tomáš Vymazal

Letní Camp

Mezinárodní Bootcamp

Bootcamp kids • Foto: 4x archiv KM

Krav Maga Seal System USA – Orlando – St. Cloud Florida
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Bučovický příměšťák SUMMER CAMP –  
LET’S SPEAK IN ENGLISH!

Letošní 9. ročník Summer campu v anglič-
tině, největší anglický kemp v okolí, navštívi-
lo téměř 30 dětí, které si na 5 dní vyzkoušely, 
jaké je to mluvit několik hodin denně v cizím 
jazyce.  O  bohatý  program  se  opět  postarala 
organizátorka  Jazykového  centra  Bučovi-
ce  a  Slavkov  u  Brna  Karolína  Kolaříková, 
ve spolupráci  se vzdělávacím spolkem YOU 
CAN DO IT!, z.s., která má již s organizová-
ním jazykových kempů zkušenosti. Tentokrát 
se  k  ní  připojily  lektorka  Hana  Navrátilová 
a Michaela Novozámská.
Na kemp vždy přijdou děti místní a z při-

lehlých  vesnic,  ale  také  ze  Slavkova,  Brna, 
Prahy  a Vídně!  Již  tradičně  jsme pojali  pro-
gram  jako  cestování  po  světě  a  každý  den 
jsme  se  věnovali  cizí  zemi  a  s  ní  spojených 
zvyků a kultuře dané země. Je pro nás důleži-
té, aby se děti domluvily anglicky.

„Soustředily jsme se hodně na jazykové do-
vednosti a týmové hry, do kterých se zapojova-
ly jak starší, tak i mladší děti,“ uvedla lektorka 
Michaela. „Cílem bylo je rozmluvit a odbou-
rat počáteční strach. V dopoledních hodinách 
byly děti rozdělené do skupin dle věku a také 
jazykové pokročilosti,  kde  jsme probírali  té-
mata spojená s cizími zeměmi. Zaměřili jsme 
se na historii a zeměpis. Děti tak mohly uplat-
nit  svoje  znalosti  ze  školy,  ale  v  anglickém 
jazyce. Mladší  se při výuce  inspirovaly star-
šími  a  všechny  si  nakonec  pomáhaly.  Mělo 
to  skvělou  atmosféru  a po pár dnech  se děti 
tak rozmluvily, že jsme z toho byly nadšené. 
Samozřejmě  vše  vyžadovalo  neustálou  práci 
lektorů a nepovolovaly jsme ani u sportovních 
aktivit, kdy děti dostávaly instrukce v anglič-
tině. Skvěle jsme se tak bavili jak ve třídě, tak 
na baseballovém hřišti nebo při opékání špe-
káčků v doprovodu anglických písní na kytaru 
v podání samotné majitelky Gabriely Braune-
rové.  Co  dodat  na  závěr?  Pokud  jsou  děti 
správně motivované a v přátelském prostředí, 
zapomenou  na  obavy  a  nejistotu  a  začnou 
mluvit. Najednou  začnou  vysvětlovat  i  věci, 
které jsou jazykově náročnější, ale nevzdávají 
to.  SO  JUST  SPEAK,  PRACTISE AND  IN 
ENGLISH PLEASE! (jak by dodaly samotné 
děti, které se pak kontrolovaly navzájem, zda 
všichni mluví anglicky)“.
Velké díky patří našim partnerům, bez kte-

rých  by  SUMMER CAMP  nebyl  každý  rok 

takový,  jaký  je:  Bar 
Boo  Burger  na  bučo-
vickém  náměstí,  který  umožnil  dětem  si 
vytvořit  svou  vlastní  pizzu  a  zajistil  obědy 
celého  týdne. Týmu  trenérů  z baseballového 
klubu Pelikans Bučovice, KIC města Bučovi-
ce, Tenisovému klubu města Bučovice, Kou-
pališti Bučovice, Baru U Bizona na koupališti 
a Muzeu Bučovice. V neposlední řadě také Ja-
zykovému centru Bučovice a Slavkov u Brna, 
týmu lektorů a všem rodičům a zúčastněným 
dětem!  Za tým JCB Gabriela Braunerová


 Kom

erční sdělení

Naše mobilní pracoviště přijede za vámi

vždy úterý 9:00 - 11:00

» 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

Služby mobilního pracoviště:

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

Přihlaste se k nám 
do 30. září 2022
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Chlapský okruh V
Už  je  to  rok!  Už  je  to  rok,  co  se  správní 

chlapi vydali na svůj okruh. Už je to rok a je 
to opět tu! I letos se druhou zářijovou sobotu, 
tedy 10. 9. v 9 h. setkáme na vlakovém nádra-
ží ve Slavkově u Brna a společně se vydáme 
na náš okruh. Letos si to už vážně nemůžeš ne-
chat ujít. Vítáni jsou totiž úplně všichni správ-
ní chlapi. Neváhej a přidej se k nám. Půjdeme 
asi 20 km a při cestě probereme všechno důle-
žité. Třeba, co to znamená být správný chlap. 
20 km v tak dobré společnosti není žádná vel-

ká vzdálenost. My totiž nesoutěžíme. Nezávo-
díme.  Prostě  jdeme  krajinou,  konverzujeme 
a  u  toho  navštívíme  pár  okolních  hospůdek. 
Není  třeba  se  nikam  registrovat,  omlouvat 
se apod.  Jestli  chceš,  tak prostě přijdi! Přijdi 
a vezmi s sebou všechny správný chlapy, kte-
ří  nemůžou  chybět. Chceme vytvořit  velkou, 
barvitou skupinu správných chlapů všech ge-
nerací, povolání, národností a zkušeností, a tak 
si mezi sebou něco vzájemně předat. 
Překonáme  loňskou  účast?  Jaké  bude  vě-

kové rozpětí? Bude to letos více než náš do-
savadní  rekord neuvěřitelných 55  let? Nikdo 
totiž není dost starý ani dost mladý. Budeme 

i  letos  mezinárodní  skupina?  Přijď  10.  9. 
v 9 h. na vlakové nádraží ve Slavkově a zjisti 
to. Zažiješ skvělou atmosféru, poznáš zajíma-
vé lidi, projdeš se krásnou krajinou ve výbor-
ném kolektivu a třeba si s námi dáš nějaké to 
pivo. I letos to bude skvělý a ty si za rok budeš 
říkat, proč už jsem nešel dávno.
Najdeš  nás  také  na  facebooku  –  událost 

„Chlapský  okruh  V“,  kde  je  i  víc  informa-
cí.  Pokud  chceš,  můžeš  mi  klidně  napsat 
na email: vit.vykoukal@gmail.com, ale hlav-
ně  přijdi.  Samozřejmě  půjdeme  za  každého 
počasí, jsme přece chlapi. Moc se na všechny 
správný chlapy těším.  Vít Vykoukal

Rady do zahrady – září
Pranostika: Na svatého Václava každá pláň-

ka dozrává.
Léto pomalu končí a denní teploty klesají, 

noci  a  rána  bývají  chladnější  s  bohatou  ro-
sou. Ovoce dozrává  a  vybarvuje  se  do  láka-
vých  barev.  Zelenina  díky  větším  dešťovým 
srážkám  nabývá  na  objemu.  Nastává  hlavní 
období  sklizně ovoce  a  zeleniny. Zahrádkář-
ky,  zahrádkáři  a  všichni  pěstitelé  při  sklizni 
hodnotí  svoje výpěstky. Jsou mezi nimi  také 
nekvalitní, kterým přírodní podmínky a škůd-
ci zabránili zdravému růstu. Určitě těch zdra-
vých a krásně vybarvených je více. Udělají ra-
dost všem a jsou odměnou za celoroční starost 
o zahradu.
Na XVI. oblastní výstavě ovoce a zeleniny, 

kterou pořádají  zahrádkáři ZO ČZS Slavkov 
u Brna a ÚS ČZS Vyškov bychom rádi uvítali 
právě takové výpěstky zahrádkářů i drobných 
pěstitelů. Výstava se uskuteční v bývalých ko-
nírnách na zámku ve Slavkově u Brna.
V pátek 16. září 2022 bude výstava otevře-

na jen pro žáky ZŠ a děti MŠ. Pro ně pracov-
níci zámku připravují zajímavé a poučné akce.
V sobotu 17. září a v neděli 18. září 2022 

bude výstava pro návštěvníky otevřena vždy 
od 9 do 17 hodin. Spolu s hlavní expozicí ovo-
ce,  zeleniny  a  vazeb  floristek  si  návštěvníci 

prohlédnou expozice včelařů, kaktusů, motý-
lů, bylinek a trvalek. Děti MŠ a žáci ZŠ výsta-
vu doplní svými výtvarnými pracemi na téma 
„Krása a zdraví ze zahrady“.
V  sobotu  bude  k  prodeji  jablečný  mošt, 

pravá  švestková  povidla,  jablka  od  pěstitele 
ze Střílek z  letošní úrody, včelařské produk-
ty  místních  včelařů.  Posedět  můžete  u  dob-
rého  vína  s  přáteli  a  ochutnat  pravý  burčák 
od  vinaře.  Bohatá  tombola  bude  nejen  pro 
děti. V sobotu v 15 hodin bude vyhodnocena 
soutěž o Jablko roku 2022. V sobotu se bude 
v zámeckém parku konat  tradiční Václavský 
jarmark.
Výstavní  vzorky  ovoce,  zeleniny  a  jiných 

výpěstků  budou  přijímány  ve  čtvrtek  15.  září 

2022 od 10 do 17 hodin v místě konání výstavy. 
Na výstavu zvou pořadatelé a vystavovatelé.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí za-

hrádkáři ZO ČZS Slavkov u Brna.
Vladimír Luža

Moštování a vaření povidel
Zpracovna ovoce zahájí provoz v sobotu 

27. srpna 2022. Provozní doba je: pondělí 
a středa 16–19 hodin, sobota 9–12 a 14–18 
hodin. Na moštování je nutno se z provoz-
ních a časových důvodů objednat na mo-
bil 799 529 811 př. Kuběna. Volejte denně 
v 18–20 hodin.
Minimální  množství  ke  zpracování  je 

30 kg  ovoce.  Vylisovaný  mošt  můžeme 
pasterizovat  o  stočit  do  3  litrových  bag 
in  boxů. Využijte  naši  novou  technologii 
zpracování ovoce!
Vaření povidel ze švestek si můžete ob-

jednat  na  mobil  799  529  812.  Nejmenší 
množství švestek ke zpracování je 50 kg.
Další  informace  najdete  na  www.za-

hradkari.cz/zo/slavkovubrna
Budeme vás očekávat v moštárně ovoce 

v ulici Lomená ve Slavkově u Brna.
Zahrádkáři ZO ČZS Slavkov u Brna

Výstava ovoce a zeleniny • Foto: archiv autora

Zhodnocení příměstského 
rybářského tábora
Ve dnech 15.–19. 8. 2022 se konal na slav-

kovském  rybníku  rybářský  tábor. Celkem  se 
táboru účastnilo 10 dětí.
První  dva  dny  jsme  se  s malými  rybaříky 

trochu  trápili. Ryby nám moc nebraly a  tep-
lé  počasí  nás  také  nešetřilo. Třetí  den  to  ale 
začalo. Hned od rána jsme zdolávali spoustu 
ryb. Nejlepším úlovkem dne byl určitě téměř 
půlmetrový  sumec,  kterého  ulovil  nejmenší 
účastník Vojta.
Další dny už probíhaly v podobném duchu. 

Konec  tábora  jsme zakončili  rybářskými  zá-
vody. Konečným vítězem se stal Radim, který 
ulovil 5 kaprů.
Jsem rád, že během tábora nikdo neutrpěl 

nějaké  větší  zranění,  každý  si  chytl  aspoň 
nějakou tu rybku a doufám, že si děti užily 
celý tábor stejně jako já.

Adam Janek, vedoucí tábora



PRO VAŠI OBEC

+420 776 385 831 

 

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.

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 
v mikrobiologické laboratoři

•  operativní nákupčí /
referent/ka nákupu

•  projektový manažer

•  specialista/specialistka 
sterilizace

•  dělnice ve zdravotnické 
výrobě

•  dělnice 
ve zdravotnické 
výrobě – přední 
dělnice

•  dělnice 
ve zdravotnické 
výrobě – konečná 
kontrola

•  manipulační dělník
•  skladník/skladnice
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CITY
INTERNET TELEFON TELEVIZE MOBIL

https://www.vivo.cz tel.: 515 537 537 SC Bonaparte

1 Gbit
jen 490 Kč

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.

spolehlivý za
bouřky

spolehlivý za
sněhové vánice

spolehlivý ráno,
v poledne i večer


