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Pocta koním
i Napoleonovým
narozeninám

Napoleonské
hry 2019

Herec Václav Vydra v roli knížete Lichtenštejna • Foto: archiv ZS-A

J

28. září

Příští číslo vyjde

armark, kostýmované prohlídky, Václav Vydra
v sedle, vojenské ukázky, noční bitva za letního
deště. Tak pestrou sobotu zažili návštěvníci zámeckého parku ve Slavkově 10. srpna. Tradiční napoleonské hry se letos zaměřily na připomenutí 250.
výročí od narození císaře Napoleona Bonaparte
i útrap koní při válečných taženích.
Dopoledne park zaplnili řemeslníci a jarmarečníci, kteří nabídli své rukodělné výrobky i stylové
občerstvení. V odpoledních hodinách pak park „obsadily“ vojenské jednotky z napoleonského období.
Velká část vojáků přitom letos seděla v sedle. Program se totiž zaměřil zejména na představení osudů
koní, kterých v jen v bitvě u Slavkova „bojovalo“
odhadem 50 tisíc. Pět tisíc z nich údajně padlo.
Diváci pak měli možnost v roli knížete Lichtenštejna, který velel rakouské armádě, vidět herce
Václava Vydru. Ten se zajímá o vojenskou historii

a Napoleonské akce ve Slavkově jej lákaly již
delší čas, a proto letos poprvé přijal pozvání.
Kromě tradičních vojenských ukázek nebo
navození atmosféry v dobovém ležení měli
možnost diváci letos zhlédnout ojedinělou noční
bitvu zaměřenou především na jezdecké umění.
Přestože se při zahájení unikátní podívané spustil silný déšť, diváky to neodradilo a stovky
z nich efektní show zhlédlo až do konce.
Zámek Slavkov při příležitosti Napoleonských her připomněl také kulaté výročí narození Napoleona Bonaparte. Díky divadelnímu
spolku Per Vobis mohli návštěvníci prožít příběh jeho dětství přímo v historických sálech
zámku.
Pořadatelem Napoleonských her je společnost Acaballado. Napoleonský jarmark byl
vs
v režii Zámku Slavkov – Austerlitz.

Tichá pošta
Vážení spoluobčané a čtenáři
Slavkovského zpravodaje. Prázdniny končí, léto se pomalu začne zabarvovat do podzimu, děti se vrátí
do školních lavic a život a pracovní
činnosti do starých kolejí. Konec
léta však okurkovou sezonu nepřiMichal Boudný
nesl. Přinesl však oblíbenou dětskou
hru na tichou poštu. To se pošeptá druhému informace
do ucha, ten ji předá tiše sousedovi a z toho posledního
většinou vypadne docela jiná informace. To zažíváme
i nyní a je velice těžké některé mýty dementovat a vyvracet… V čase hrdinů od klávesnice na sociálních
sítích je to zcela nemožné. Přesto se o to budu snažit
znovu a znovu to zkoušet.
(Pokračování na str. 3)
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Tichá pošta
(Dokončení ze str. 1)

Kolem obchodních domů bylo a bude ještě
napsáno mnohé. Rozumný člověk pochopí, že
výstavba nákupního centra v areálu bývalého
cukrovaru je nyní pouze v rovině investora
a majitele. Město si svou práci již „odmakalo“
a úderem pravomocného rozhodnutí o územním
rozhodnutí nemá šanci do strategie a plánování
investora jak mluvit. Respektive jsme to neměli
ani před tím, ale to jsme se alespoň z pozice
města snažili investorovi pomáhat, jak se dalo
a jak nám zákon dovolil. A já věřím, že je to tak
správně! Jakkoli bych si přál, aby mi už brzy
zazvonil telefon a zástupci LIDLu mi oznámili,
že zítra kopnou do země! Má vůbec cenu reagovat na fámy a vzkazy z „tiché pošty“, že starosta
od jiného řetězce bere desátky, aby žádný jiný
ve Slavkově nebyl? Má smysl se zapojovat do
„soutěže“ o to, které město bude mít LIDL
rychleji? Opravdu je těžké s tímto bojovat…
Podobně těžké je vyvracení šílených teorií
a „odborných“ názorů na obnovu zámecké zdi.
Nemám ve zvyku chodit za kuchařem k plotně
a hodnotit polévku, která není hotová. To samé
platí i o rekonstrukci a stavbě zámecké zdi.
Technologie, kterou nyní všichni vidíme a hodnotíme, je zcela totožná s tou, s jakou jsou opravovány i naše zámecké valy a jiné památky
v kraji. I z tohoto důvodu je dobře, že práce se
dělají pod přísným dozorem pracovníků dvou
úřadů památkové péče, jakkoli se nám to ne
vždy líbí. Stavbaři pracují s materiálem, který
zbyl po povodni 2010 a pokud je jej málo,
vezme se materiál nový, co nejvíce podobný pů-
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vodnímu. Hodnotí se však i kritérium, aby to
byl materiál, který několik staletí vydrží. Protože zeď, kterou nyní opravujeme, opravujeme
pro příští generace. Chápu, že nyní dílo působí
jako prvek, který tam nepatří a že cihly jsou více
červené, než ty, které „ošlehal“ čas. Ale dílo
ještě opravdu není hotovo a je brzy na soudy
a závěry. Ale takoví prostě jsme. Když přivezli
do Brna jezdeckou sochu Jošta, tak z toho bylo
také pěkné show a dnes tam moravský markrabě zkrátka patří a socha se stala povedeným
symbolem. Nechci se o těchto velkých investičních akcích rozepisovat, ale zopakuji větu
z doby nedávné: kdybychom tyto prostředky
z evropských fondů nesehnali, město by
NIKDY z vlastních peněz toto historické dědictví nebylo schopno opravit! Ale dosti zdi!
Mnozí z vás zaregistrovali ze sdělovacích
prostředků, že se naše město umístilo (poskočilo) na patnácté místo v republice a šesté
v kraji v rozsáhlé anketě, která vypovídá o kvalitě života. Když se podívám na to, která významná města jsme nechali za zády, je to na
pováženou a alespoň mě to naplňuje radostí
a hrdostí. A přesto mně v uších zní věta mého
otce: „Dívej se vždy na ty lepší, na ty před
tebou!“ Stejnou optikou to vidíte i vy, vážení
spoluobčané. Z reakcí na sociálních sítích je
patrné, že je stále co zlepšovat. A máte samozřejmě pravdu! Nikdo z nás nechce zůstat na
místě a dívat se na to, jak v dnešní turbulentní
době jej všichni přeběhnou. Každé město, obec
s rozšířenou působností má svá specifika
a svou Achillovu patu. A jsem rád, že anketa,
jako je tato, tyto problémy přesně vystihla
a pojmenovala.

3
Při setkání se starosty ORP našeho kraje se
nejčastěji skloňuje doprava. Doprava roste,
každý máme doma dvě auta a ještě jedno služební, občas dodávku… a to je pak na silnicích
znát. Když ale posloucháte pány starosty Bučovic nebo Kuřimi, je to nic proti tomu, co si
místní obyvatelé denně vytrpí. Ostatně v loňském roce si tuto situaci polovina města prožila,
když musela pozorovat tisíce aut odkloněných
z obchvatu pod jejich okna! Zážitky si každý
z nás jistě ponese dlouho.
Další častá témata jsou školství, lékařská
péče, zeleň, občanská vybavenost nebo kvalitní
kulturní vyžití. Tato témata jsou lehce uchopitelná a ihned vidět a cítit. Prostě se dotýkají
přímo každého občana. Co se každého nedotkne, dokud s tím nepřijde do styku, je bezpečnost, kriminalita či nezaměstnanost. Tyto
faktory jsou ale mnohdy důležitější než neposekaná tráva či nevysypaný kontejner!
Vážení Slavkováci, dovolte mi za sebe konstatovat, že naše město si celorepublikovou patnáctou příčku zaslouží. Dokonce věřím, že
v dalších letech postoupíme do top desítky.
Zkušenosti mně ale bohužel ukázaly, že i s takovým výsledkem se nezbavíme stížností, stesků a negativních nálad jen proto, že v jiném
městě se žije lépe díky tomu, že mají o půl roku
dříve nový obchodňák….
Stále ale doufám, že realita je jiná, než se zdá
na sociálních sítích a že ve slavkovských domácnostech a rodinách vládne pohoda, klid
a mír. Na závěr Vám přeji hodně podovolenkových sil a školákům úsměv a šťastné vykročení
do nového školního roku.
Michal Boudný, starosta města

Slavkov je 15. městem v Česku, kde se nejlépe žije
Které místo v Česku je nejlepší pro život?
si stojí i v jednotlivých oblastech týkajících se
A kde jsou na tom naopak nejhůře? Na to se
materiálního zabezpečení občanů. Index nezasnaží odpovědět Index kvality života, který poměstnanosti se dlouhodobě pohybuje pod repurovnává veřejně dostupná data v oblasti zdraví
blikovým průměrem – letos v červenci bylo ve
a životního prostředí, materiálních podmínek
Slavkově registrováno 96 lidí bez práce, tedy
a vzdělání i vztahů mezi lidmi v celkem 206
2,3 % obyvatel.
Tento fakt také příznivě ovlivňuje související
českých obcích s rozšířenou působností. Slav„materiální“ ukazatele, které poukakov u Brna podle tohoto srovnání
Výsledky
zují na to, že Slavkované se jen
patří mezi top místa, kde se nejv Jihomoravském kraji
zřídka ocitnou v hmotné nouzi nebo
lépe žije. V celkovém hodnocení
1. Hustopeče
exekuci (index 8,5 a 8,9 z deseti). Zase umístilo naše město na patnác2. Brno
jímavý je také pohled na počet bantém místě v České republice, šesté
3. Židlochovice
komatů v ulicích. V tomto ohledu papak v Jihomoravském kraji. Oproti
4. Šlapanice
tříme na 18. příčku v republice.
loňsku si Slavkov „poskočil“
5. Rosice
6. Slavkov u Brna
Výrazně dominujeme také
o deset příček, kdy skončilo v ce7. Kuřim
v počtu restaurací, kdy se řadíme
lostátním srovnání pětadvacáté.
8. Vyškov
na třetí místo v Jihomoravském
A co konkrétně dělá Slavkov
9. Blansko
kraji. A vedeme také v občanské
tolik přívětivým pro život?
10. Pohořelice
uvědomělosti – řadíme se mezi
Sociologové a datoví experti,
obce s nejvyšším zájmem o obecní a krajské
kteří nastavili kritéria pro porovnávání 206 obcí
volby. Pozitivní je také fakt, že město má trvalý
s rozšířenou působností včetně Prahy, určili 29
přírůstek obyvatelstva a neřeší výrazný probukazatelů ve třech základních oblastech:
lém se stěhováním mladých lidí.
1. Zdraví a životní prostředí – zahrnuje
„Průzkum mě příliš nepřekvapil. Slavkov je
ukazatele jako dostupnost zdravotní péče, zdravotní stav obyvatelstva a životní prostředí
2. Materiální zabezpečení a vzdělání – zahrnuje ukazatele jako zaměstnanost, ekonomická úroveň a vzdělání
3. Vztahy a služby – zahrnuje ukazatele jako
dostupnost služeb, doprava, bezpečnost a aktivita a pohyb občanů
Slavkov ve většině kritérií vykazuje nadstandardní hodnocení a v porovnání s ostatními
městy i vyšší umístění. Například Slavkov má
v porovnání s jinými místy nadstandardní počet
lékáren nebo praktických lékařů. Velmi dobře

opravdu místem, kde je radost žít. Každá mince
má ale dvě strany. Se zvýšenou poptávkou i tlakem na rozvoj města samozřejmě vznikají i problémy. Do města se stěhuje více mladých rodin
a my tak musíme řešit nedostatek místa ve
školce. Zájem o nemovitosti a pozemky je tak
velký, že myšlenka na nové bydlení je pro mnohé
nedostupná. Město má sice velmi dobrou polohu,
dopravní napojení a fungující průmyslové zóny,
to je ale vykoupeno zhoršeným životním prostředím. Přestože je tento průzkum považovaný za
jeden z nejserióznějších svého druhu, i tak nedokáže zmapovat to nejdůležitější – individuální
pocit každého z nás, co považujeme za kvalitní
a šťastný život,“ uvedl starosta Michal Boudný.
Detailní výsledky Indexu kvality života najdete na stránkách obcevdatech.cz.
Metodika projektu
Metodika se opírá o princip, že vyšší kvalita života je tam, kde je zdravé prostředí, dostupná
zdravotní péče, optimální materiální podmínky
(práce, bydlení, vzdělání), dostatečné služby
a zdravé vztahy mezi lidmi. Projekt porovnává dostupnost těchto prvků v jednotlivých obcích. vs
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29. schůze RM – 22. 7. 2019
1. RM schvaluje v souladu s usnesením č. 37/2/ZM/
2018 schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2019
soubor rozpočtových opatření v předloženém znění.
2. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby vodovodní přípojky s Ing. Radomírem Filipem, na pozemku parc.
č. 1594/1 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví
města Slavkov u Brna.
3. RM souhlasí s užíváním veřejného prostranství
panem Hynkem Teclem, Slovákova 1258, 684 01 Slavkov
u Brna ve Svojsíkově parku ve Slavkově u Brna ke čtení
bible jednou týdně ve čtvrtek od 17–18 hod. v termínu
od července do konce října 2019.
4. RM rozhoduje na základě podaných nabídek na realizace vestavby WC o tom, že nejvhodnější nabídka byla
podána panem Jiřím Šedým, Křižanovice 155 IČ:
72371609.
5. RM schvaluje na základě podaných nabídek na realizace vestavby WC o tom, že nejvhodnější nabídka byla
podána panem Jiřím Šedým, Křižanovice 155 IČ:
72371609.
6. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností
UNIFEST spol. s r.o., IČ: 255 09 888 na zajištění projektové dokumentace na akci: „Výtah a chemická učebna
ZŠ Komenského“.
7. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na stavební
práce, při kterých bude provedena výměna povrchu
z umělé trávy na venkovním hřišti ZŠ Tyršova, dle předložených návrhů zadávacích podmínek soutěže.
8. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1
se společností AQE advisors, a.s., třída Kpt. Jaroše
1944/31, IČ: 049 21 691 na zajištění administrace při podání žádosti o dotaci z IROP a INTERREG na projekt:
„Slavkov u Brna – revitalizace zámeckého parku“.
9. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě

o dílo s Ing. arch. Milošem Klementem, Tišnovská 145,
614 00 Brno, IČ: 151 88 736, v předloženém znění.
10. RM schvaluje realizaci projektu: „Projekt regenerace Sídliště Nádražní Slavkov u Brna“ dle předloženého
projektového záměru a gestorem projektu Ing. Marii Jedličkovou, místostarostku města.
11. RM schvaluje zahájení výběrového řízení na projektové práce v rámci projektu: „Projekt regenerace Sídliště Nádražní Slavkov u Brna“ dle předloženého návrhu
zadávací dokumentace.
12. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na dodávky: „Centrální nákup elektrické energie a zemního
plynu pro roky 2020–2021“ dle předloženého návrhu zadávací dokumentace.
13. RM bere na vědomí výsledky jednání a předložený
zápis č. 2/2019 ze schůze komise pro sport a volný čas.

14. RM souhlasí s vyřazením majetku Zámek Slavkov –
Austerlitz, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy,
uvedeného v příloze.
15. RM schvaluje prodej nadpočetného a neupotřebitelného majetku dle postupu navrženého v důvodové
zprávě.
16. RM schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, na školní rok 2019/2020
v uvedeném rozsahu.
17. RM schvaluje navýšení položky za příměstské tábory v rozpočtu Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna,
příspěvková organizace na rok 2019 z původní částky
na 150 000 Kč. Náklady - rozpočtové opatření u rozpočtové položky služby z částky 287 000 Kč na částku
327 000 Kč.

30. schůze RM – 5. 8. 2019
1. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na službu:
„Senior taxi Slavkov u Brna“ dle předloženého návrhu
zadávací dokumentace.
2. RM schvaluje uzavření dohody o převodu veřejné
infrastruktury se společností M plus, s.r.o., Československé armády 347, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 262 28 921
dle předloženého návrhu.
3. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – poliklinika 37/324 s Českou průmyslovou
zdravotní pojišťovnou, Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava,
IČ: 47672234, dohodou k datu 30. 9. 2019.
4. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových
prostor - místnosti č. 1.23 o výměře 7,35 m2 a místnosti
č. 1.22 o výměře 8,64 m2, v suterénu budovy polikliniky,
Tyršova č. p. 324, Slavkov u Brna, s Českou průmyslovou

zdravotní pojišťovnou, Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava,
IČ: 476722348, za podmínky ukončení předchozí
smlouvy o nájmu nebytových prostor – poliklinika
37/324.
5. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor ve II. NP budovy polikliniky, Tyršova č. p. 324,
Slavkov u Brna, o celkové výměře 57,70 m2/místnosti
č. 2.06; 2.33 a 2.05/, s MUDr. Janou Neuwirthovou, Ph.D,
V Újezdech 4, 621 00 Brno, pro účely ordinace ORL,
v předloženém znění.
6. RM schvaluje mimořádnou odměnu řediteli ZŠ Komenského Mgr. Vladimíru Soukopovi za předání funkce
ředitele školy nově jmenované ředitelce Základní školy
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace ve
výši 15 000 Kč.

31. schůze RM – 12. 8. 2019
1. RM schvaluje ukončení nájemního vztahu vzniklého
dne 31. 5. 2010, měněného dodatkem č. 1 ze dne 30. 5.
2012, mezi městem Slavkov u Brna a společností Hradby,
s.r.o., sídlem Dobrovského 409/1, 682 01 Vyškov, IČ:
26979799 formou dohody. Předmětem dohody o ukončení nájemního vztahu je užívání části pozemku parc.
č. 343/6 v k. ú. Slavkov u Brna v lokalitě autobusového
nádraží.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON DistriTajemník Městského úřadu Slavkov u Brna, v souladu s § 7 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje vyhlášení
výběrového řízení na obsazení pracovního místa

referent stavebního úřadu
Místo výkonu práce: k.ú. Slavkov u Brna
Předpokládaný nástup: dle dohody
Pracovní poměr: doba neurčitá
Platové zařazení: platová třída 10
K přihlášce uchazeč (-ka) doplní dle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002
Sb. tyto doklady:
- strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie)
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců
Písemné přihlášky je nutno doručit do 23. 8. 2019 do 14 hodin na
podatelnu MěÚ nebo na adresu:
Město Slavkov u Brna
Mgr. Bohuslav Fiala
Palackého nám. 260
684 01 Slavkov u Brna
Podrobné informace o pracovní náplni a podmínkách najdete na

www.slavkov.cz

buce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č. 955
ostatní plocha, č. 937 zastavěná plocha a nádvoří, vše
v k. ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba
s názvem „Slavkov u B., příp. NN Město Slavkov u B“)
v předloženém znění.
3. RM schvaluje uzavřít smlouvu o zániku věcného
břemene na pozemku parc. č. 1787/43 v k. ú. Slavkov
u Brna s paní Marcelou Svobodovou, a panem Slavojem
Leitnerem, v předloženém znění. Náklady související se
zrušením věcného břemene na katastru nemovitostí
uhradí oprávnění.
4. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo
k zakázce „Rekonstrukce střechy SC Bonaparte čp. 126“
se společností Tvrdý spol. s r.o., Lovčice u Kyjova, IČ: 269
56 071 dle návrhu předloženého ze strany města a zaslání výzvy k zaplacení sankce za nedodržení termínu dokončení díla.
5. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na dodavatele „Komunálního vozidla – víceúčelový hákový nosič
kontejnerů pro TSMS“.
6. RM schvaluje pořízení majetku pro Technické služby
města Slavkov u Brna, příspěvková organizace „Komunálního vozidla – víceúčelový hákový nosič kontejnerů
pro TSMS“ formou nájmu s budoucím odkupem.
7. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouzení
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci „Rekonstrukce povrchu školního hřiště ZŠ Tyršova“, byla nejvýhodnější nabídka předložena uchazečem JM Demicarr
s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČO:
63489163.
8. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku
„Rekonstrukce povrchu školního hřiště ZŠ Tyršova“ se
společností JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01
Slavkov u Brna, IČO: 63489163 v předloženém znění.
9. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky „Rekon-

strukce topení a zateplení části fasády hasičské stanice
Slavkov u Brna“ dle předložené důvodové zprávy a návrhu zadávací dokumentace.
10. RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytu č. 6,
Sídliště Nádražní 1154, Slavkov u Brna, včetně souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech
domu 6268/146581 za minimální cenu 2 020 000 Kč.
11. RM schvaluje uzavření smlouvy o centrálním zadávání dle předloženého návrhu se všemi příspěvkovými
organizacemi účastnícími se veřejné zakázky „Centrální
nákup elektrické energie a zemního plynu pro roky 2020
a 2021".
12. RM doporučuje ZM schválit předložený Program
pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb pro rok 2020.
13. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuální
dotace Základní organizaci Českého zahrádkářského
svazu Slavkov u Brna, Československé armády 252, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 70901767 ve výši 80 000 Kč.
14. RM doporučuje ZM schválit veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální dotace v předloženém znění.
15. RM schvaluje poskytnutí finančního daru SK Slavkov u Brna, Čs. armády 943, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
42660467 ve výši 6 466 Kč.
16. RM schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši 6 466 Kč spolku
SK Slavkov u Brna, Čs. armády 943, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 42660467, v předloženém znění.
17. RM nedoporučuje ZM schválit obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2019, kterou se mění OZV č. 1/2019 o nočním klidu, v předloženém znění.
18. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění.
19. RM souhlasí s návrhem předložené kupní smlouvy
o prodeji neupotřebitelného majetku ZS-A.
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Chytrý koš na náměstí
Na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna
můžete již půl roku házet odpadky do „chytrého“ odpadkové koše. Ten sám upozorní dispečink technických služeb, že je plný a zároveň má lisovací zařízení, který zmenší objem
odpadků až šestinásobně. Technické služby
zde koš umístily na zkoušku s tím, že pokud
se osvědčí, budou stát v budoucnu na jiných

místech ve městě. Kromě chytrých prověřuje
město také možnosti nákupu chytrých kontejnerů na tříděný odpad.
„Moderní odpadkové koše mají potenciál
vyřešit problém nejen našeho města s přetékajícími odpadkovými koši. Bohužel se však
ukazuje, že občané této novince nedůvěřují
a i nadále zaplňují běžné malé koše v centru

„Chytrý“ koš na náměstí • Foto: 2x archiv MÚ

města, zatímco tento koš zaplní jen zřídka,“
uvedl Petr Zvonek, ředitel slavkovských technických služeb. Instalace a hlavně používání
chytrých košů by přitom pracovníkům technických služeb výrazně ulevila se svozem
a ušetřila by jim čas na jinou práci. Jen v centru města vyvážejí odpadkové koše třikrát
v týdnu a v sezoně i v sobotu a v neděli.
„Uvědomujeme si, že koš, který jsme na
zkoušku umístili na náměstí, nezapadá do historického rázu měst. Chtěli jsme si zatím otestovat, jak tuto novinku občané přijmout a pak
se rozhodnout o jeho umístění v jiných částech
jako je například nádraží, poliklinika, sídliště… Chtěli jsme také využít nabídku dodavatele, který nám koš pronajmul za korunu
měsíčně,“ doplnil starosta města Michal
Boudný.
Jeden „chytrý“ koš stojí zhruba 100 tisíc
korun, což zatím limituje úvahy o pořízení většího počtu těchto moderních zařízení. Půlroční
zkušební provoz by měl ukázat, jak moc by se
systém svozu zefektivnil a jaké by byly případné úspory. V současné době také stát připravuje programy, díky kterým by se koše
i chytré kontejnery daly pořídit z dotačních
peněz.
Co všechno chytrý koš umí?
- Kapacita koše je 25 kilo
- Je napájený solární energií
- Uvnitř je lis, který odpad stlačuje a tedy
i zmenšuje
- Je zde i samozhášecí popelník na cigaretové
nedopalky
- Přes webové rozhraní můžeme on-line sledovat kapacitu naplnění, stav baterie a přívs
padná poruchová hlášení.

Provoz Senior taxi se blíží
Město v polovině srpna vypsalo výběrové řízení poskytovatele služby Senior taxi, která
bude ve Slavkově převážet občany města starších 65 let a zdravotně postižené za dotovanou
cenu 20 korun. Bude-li výběrové řízení
úspěšné, provoz této služby bude spuštěn od
podzimu po uzavření smlouvy s poskytovatelem. Zeptali jsme se místostarostky Marie Jedličkové na základní kritéria, podle kterých
bude Senior taxi ve Slavkově u Brna fungovat.
• Může do Senior taxi nastoupit jakýkoli senior?
Základním pravidlem pro možnost využívání Senior taxi bude minimální věk 65 let
nebo držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P. Další
podmínkou je trvalé bydliště ve Slavkově
u Brna. A v neposlední řadě bude muset člověk, který do Senior taxi nasedne, vlastnit průkazku vydanou městským úřadem nebo průkazku ZTP, ZTP/P.
• Co mám udělat pro to, abych průkazku získal? Kam si pro ni můžu zajít?
S návštěvou úřadu ještě počkejte. Informace
o spuštění a podmínkách vydávání průkazek
pustíme do světa, až po podpisu smlouvy s poskytovatelem služby. Pro včasné informování
doporučuji registraci do systému mobilního
rozhlasu, přes který posíláme SMS zprávy
s novinkami. Členové Klubu seniorů jsou do
něj zapisováni automaticky.

• Jak bude Senior taxi fungovat?
Senior taxi by mělo být v provozu každý
pracovní den od 6.30 do 15 hodin. Důležitá
bude telefonická objednávka den předem –
každý kalendářní den v čase od 6.30 do 18 h.
V den převozu může poskytovatel jízdu z kapacitních důvodů odmítnout. Jedna jízda bude
stát 20 korun nezávisle na délce trasy. Počítá
se přitom jedna jízda tam. Cesta zpět bude stát
také 20 korun. Protože jsme chtěli vyřešit zejména problém starších a zdravotně hendikepovaných lidí při cestování na úřady, nákupy,
k lékařům apod., vytipovali jsme konkrétní
místa, kam bude moci taxikář zajíždět (přesná
místa uvádíme na konci rozhovoru – pozn.
red.). Důležité je také říct, že Senior taxi bude
dotováno z rozpočtu města. V tomto roce, kdy
spouštíme pilotní, zkušební provoz, máme
v rozpočtu vyčleněny dostatečné finanční prostředky. Počítáme s tím, že se do konce roku
ukáže, jak bude systém v praxi fungovat a od
Nového roku pak můžeme zkušenosti a zpětnou vazbu zohlednit.
• Co když bude chtít Senior taxi využít více
osob?
Pokud do taxi nastoupí například tři osoby,
které budou mít průkazku Senior taxi (nebo
ZTP), pak bude chtít taxikář zaplatit pouze
cenu jedné jízdy – tedy dvacet korun od všech
pasažérů. Držitel průkazky má také možnost

mít s sebou maximálně jednu doprovodnou
osobu.
• Kam se můžete ze svého bydliště nechat
přepravit?
• pobočka České pošty, Palackého náměstí 3
• lékařské ordinace – Poliklinika, Malinovského 551, Lázeňský dům B. Braun, Zlatá
Hora 1466, Dům s pečovatelskou službou,
Polní 1444
• MěÚ Slavkov u Brna, Palackého náměstí
64
• Úřad práce, Koláčkovo náměstí 727
• autobusové a vlakové nádraží
• hřbitov
• nákupní střediska (Penny, Špitálská; Hrušvs
ka, Zlatá Hora; COOP, Polní).
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Sběrné místo ve Slovákově ulici • Foto: archiv TSMS
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Sběrné místo v sídlišti Zlatá Hora • Foto: archiv TSMS

Slavkováci jsou mistři v třídění. I v odkládání odpadu ke kontejnerům
Často jsme na nás, na Slavkováky, hrdí.
V tabulkách srovnávající města a obce v třídění
odpadu se pohybujeme na špici. Jen v roce
2018 vytřídil každý Slavkovák téměř padesát
kilo odpadu, tedy o téměř osm kilogramů více,
než průměrný Čech. Neuvěřitelných 332 tun
plastů, papírů, skla…, které ročně pošleme
k recyklaci.
Jenže to má i svá ale. Kontejnerová místa,
kterých je ve Slavkově osmadvacet, jsou často
zavalena odpadem, a to nejen tím, který patří
do barevných kontejnerů. Často u nich nacházíme i staré pohovky, rošty, záchodové mísy,
matrace, televize… Přeplněnost kontejnerů řešíme se svozovou firmou Respono. V loňském
roce jsme například domluvili častější svoz
plastů – popeláři pro něj nyní jezdí dvakrát
týdně. A prověřujeme i další moderní možnosti
jako jsou například lisovací kontejnery.
Jenže co s odpadem povalujícím se kolem?
Kdo jej odveze? Co s ním? Kontejnery na tříděný odpad vyváží pravidelně pracovníci ze
společnosti Respono. Ne vždy je ale v jejich
silách a kapacitách přetékající a volně se povalující odpad odvézt. Úklid pak opět zůstává
na nás – pracovnících technických služeb.
V praxi to znamená, že třikrát týdně musíme
objet všech 28 míst ve městě, uklidit, zklikvidovat, co tam nepatří, a odvézt odpad do sběrného dvora.
Těm z vás, kteří do sběrného dvora někdy

Komenského náměstí • Foto: archiv TSMS

zavítáte a uložíte zde svůj odpad, moc děkujeme. Díky lidem jako jste vy pak máme čas
na podstatnější práci – jako je například sekání
trávy, opravy, údržbu zeleně, zalévání, úklid
ulic… A vy, pro které je pohodlnější vyhodit
svůj odpad ke kontejneru ve víře, že to za vás
někdo uklidí, si zkuste představit, jak by bylo
vám, pokud by vám před dům dal někdo hromadu starých pneumatik a vy jste neměli jinou
možnost, než je naložit a odvézt pryč.

Polní ulice • Foto: archiv TSMS

Fungování sběrného dvora
Sběrný dvůr Slavkov u Brna
provozuje Respono, a.s., Zlatá Hora 1469
tel.: 544 227 483, 732 759 900
Provozní doba
Pondělí: 13.00–18.00
Středa: 13.00–18.00
Sobota: 8.00–12.00
Zdarma je možné odevzdat:
• elektrozařízení (televize, rádia, DVD přehrávače, počítače, tiskárny, pračky, ledničky,
mrazničky, mikrovlnné trouby, fritézy, zářivky,
výbojky, úsporky, monočlánky atd.)
• nebezpečné odpady (plechovky od barev,
barvy, lepidla, rozpouštědla, motorové a fritovací oleje, olejové filtry, mastné hadry, pesticidy, léky, fytochemikálie)
• objemné odpady (koberce, matrace, nábytek apod.)
• využitelné odpady (sběrový papír, PET
láhve, obalový polystyren, fólie, sklo, nápojové kartony, kovové obaly od potravin, hliníkové plechovky, železo apod.)
Za úplatu je možné odevzdat:
• pneumatiky
• stavební a demoliční odpady (cihly, keramika, izolační a stavební materiály s obsahem
azbestu, sanitární zařízení, dveře, zárubně,
okna, bytová jádra, stavební polystyren apod.)

U DPS • Foto: archiv TSMS

Sběrné místo u DPS • Foto: archiv TSMS

Vaši pracovníci technických služeb
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Začátek nového školního roku v Mateřské škole Zvídálek
V tomto školním roce poprvé v naší mateřské škole přivítáme 61 nových dětí. Do 1. třídy
základní školy odešlo 55 předškoláků a 6 dětí
se odstěhovalo. Děti se mohou těšit na nové kamarády, hračky a na pestrý program ve třídách.
Mateřská škola Zvídálek má dvě budovy
s celkovou kapacitou 208 dětí. Z důvodu inkluzivního vzdělávání je počet dětí snížen na 203.
V době hlavních prázdnin jsme nezaháleli.
V budově mateřské školy na Komenského náměstí byly vyměněny ve třech třídách koberce
a celé třídy byly vymalovány. Natřena byla
i pergola na střešní terase.V obou budovách
mateřských škol byly v dalších třídách, šatnách
a na chodbách opraveny malby.
Od školního roku 2019/2020 jsme také nově
zpracovali Školní vzdělávací program, tak, aby
byl souladu se závazným novelizovaným dokumentem a aby odpovídal současným trendům předškolního vzdělávání. Má stejný název
jako dřív – „Jsem mateřáček, zvídavý žáček“
a je doplněn dílčími projekty. To vše nám
slouží k tomu, abychom pro děti přichystali
rozmanitou nabídku činností a děti odcházely
domů spokojené.
Na základě provedené kontroly Českou
školní inspekcí, která zhodnotila naši práci jako
nadstandardní a jako škola dobré praxe, poskytujeme poradenskou činnost kolegyním z jiných mateřských škol, studentkám středních
i vysokých škol. Od ledna 2019 je naše mateřská škola fakultní mateřskou školou MU Brno.
Od září 2019 se naše mateřská škola zapojila
do dalšího projektu, který je spolufinancován
Evropskou unií – Šablony II a do projektu Operační program potravinové a materiální pomoci.
Velkou pozornost nadále věnujeme logope-

Třída MŠ Zvídálek • Foto: archiv školy

dické prevenci a přípravě dětí-předškoláků na
povinnou školní docházku. V rámci projektu
„Rovná záda“, zaměřeného na prevenci poruch
vadného držení těla, dále spolupracujeme
s Mgr. Hanou Charvátovou.
Pro děti jsou také v průběhu roku přichystány kulturní a výukové programy. Děti se
mohou těšit na pohádková divadla a muzikály,
školní karneval a výukové programy různého
zaměření (zdravotní prevence, práce policie,
věda a technika, ochrana přírody).
K radostným a očekávaným okamžikům patří
již tradiční setkávání rodičů ve třídách v době
adventu a svátku matek, která jsou spojena s dílničkami a vystoupením dětí. Děti z naší mateřské školy také pravidelně vystupují na vítání nových občánků a potěší svým vystoupením
spoluobčany v Klubu žen, v Klub seniorů
a v Oblastní charitě ve slavkovském penzionu.
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ǿURQTM[N\G\FCTOCQFGX\FCVXRTQFGLPȸRɬKPȄMWRWPQXȝEJPCUDȸTPȝFXʄTPGDQFQOCNȌ
UDȸTPȌPȄFQD[MVGTȌLUQWȬCUVQWOȐUVȸP[XUWRGTOCTMGVGEJȬKPȄMWRPȐEJEGPVTGEJXGƒTOȄEJ
PGDQPCQDGEPȐEJCǡOȸUVUMȝEJȚɬCFGEJ

Poděkování patří také všem
sponzorům, kteří svými dary podporují činnost naší mateřské školy.
Získané prostředky vždy využíváme ve prospěch dětí. Na terasu
MŠ na Komenského náměstí jsme zakoupili
zahradní domek na uložení hraček a pomůcek. Postupně upravujeme prostředí tak, aby
se děti mohly realizovat nejen v rámci enviromentálního vzdělávání, ale i v oblasti polytechniky. Dále byl na zahradu nainstalován
další herní prvek – „Mladý sportovec“.
Přejeme si, aby se dětem u nás líbilo, chodily do školky rády, našly si nové kamarády
a poznaly spoustu zajímavých věcí. Naším
cílem je vytvořit pro všechny pohodové, inspirující a příjemné prostředí.
Za vedení MŠ Zvídálek
Eva Jurásková a Dagmar Červinková

S Hospodářskou komorou
zdarma do Dinoparku
a Zooparku ve Vyškově
Okresní hospodářská komora
Vyškov Vás zve na Dětský den,
který se uskuteční 29. srpna od
12.30 h. v hotelu Allvet nedaleko
Vyškova.
Program: 12.30–15.30 – hry, soutěže o ceny a skákací hrad. Pro děti
je připraveno občerstvení a nanuky
zdarma. Soutěže s tematikou třídění
odpadů o ceny společnosti Respono.
Řemeslo má zlaté dno
Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště Vyškov a Integrovaná střední škola Slavkov u Brna zábavnou formou představí dětem a rodičům technické řemeslné obory.

Od 15.30 – odjezd do ZOO
Parku a DinoParku Vyškov pro
předem přihlášené děti do 15 let
bez poplatku
Pro účastníky bez vlastní dopravy je připraven svoz a odvod
z a do Vyškova. Odjezd z autobusového nádraží ve 12 hodin od hlavní
budovy, autobus bude označen.
Zpět z hotelu Allvet k ZooParku
v 15.30 hodin.
Počty dětí zašlete do 28. srpna emailem na adresu: inmp@ohkvyskov.cz, elektronicky: www.ohkvyskov.cz/prihlaska nebo telefonicky:
vs
517 348 324.

0GLDNKʓɶȐUDȸTPȌOȐUVQLGOQʓPȌFQJNGFCVPCYYYGMQNCORE\PGDQRQOQEȐOQDKNPȐCRNKMCEG
ŭ-COUPȐ!ū

-DN¿P]SıVREHPMH̨QDQFRY£QVEÝUDUHF\NODFH"
8ȝTQDEK C FQXQ\EK QUXȸVNQXCEȐEJ \CɬȐ\GPȐ RɬKURȐXCLȐ FQ MQNGMVKXPȐJQ U[UVȌOW 'MQNCOR
VCM\XCPȝORɬȐURȸXMGOPCTGE[MNCEK,GJQXȝɶGQFRQXȐFȄCMVWȄNPȐƒPCPȬPȐCVGEJPQNQIKEMȌ
PȄTQȬPQUVKRTQEGUWUDȸTWCTGE[MNCEGLGFPQVNKXȝEJFTWJʄQUXȸVNQXCEȐEJ\CɬȐ\GPȐ

&R]QDPHQ£V\PEROSěHģNUWQXW«SRSHOQLFH"
6GPVQ U[ODQN ɬȐMȄ ʓG GNGMVTQ\CɬȐ\GPȐ PC MQPEK UXQLȐ ʓKXQVPQUVK PGRCVɬȐ FQ
MQOWPȄNPȐJQ QFRCFW C LGJQ X[JC\QXȄPȐ FQ RQRGNPKEG PGDQ XQNPȌ RɬȐTQF[ LG
\CMȄ\ȄPQ

DinoPark • Foto: archiv
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ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ

www.zamek-slavkov.cz

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

Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou
rozezní nádvoří zámku v září
Zveme Vás na koncert Dechového orchestru
z Němčice nad Hanou, který vystoupí na nádvoří zámku ve Slavkově u Brna v sobotu 21.
září od 17 hodin. Tento soubor působí na Základní umělecké škole již od r. 1984 a za svou
dobu působení získal několik významných ocenění. V současné době má orchestr na 60 členů
a má kompletní nástrojové obsazení patřící do
výbavy moderního dechového orchestru.
Dechový orchestr ZUŠ Němčice nad Hanou
působí již od roku 1984 na Základní umělecké
škole v Němčicích nad Hanou. Od svého založení orchestr často vystupoval na akcích v blízkém i vzdáleném okolí a dále se rozrůstal. Po
roce 1989 se orchestr dostal také na svá první
zahraniční vystoupení – do Německa, Itálie,
Chorvatska a Švédska. K zásadní změně došlo
v říjnu 2002, kdy došlo ke změně dirigenta
a orchestr se rozrostl svým nástrojovým obsazením až do dnešní podoby. V současné době
má orchestr na 60 členů s kompletním nástrojovým obsazením, které můžeme vidět u moderních dechových orchestrů. Hráči pochází
z řad žáků a absolventů ZUŠ Němčice nad
Hanou. Dirigentem orchestru je pan Jindřich
Novák.
Základem repertoáru jsou koncertní skladby
českých i zahraničních autorů, transkripce populárních melodií různých žánrů, filmová
hudba a také původní moderní symfonická dechová hudba. Orchestr se stal nedílnou součástí
kulturního dění ve svém regionu. Vystupuje
také na významných hudebních festivalech
a soutěžích dechových orchestrů v České re-

Dechový orchestr ZŠ Němčice n. Hanou • Foto: archiv

publice a v zahraničí. Významných úspěchů
dosáhl orchestr v roce 2007 na Mezinárodní
soutěži dechových orchestrů v Praze s umístěním ve zlatém pásmu, v roce 2008 1. místem
a titulem absolutního vítěze mezinárodní soutěže v polském Leszně. V roce 2009 získal ocenění ve zlatém pásmu na Mezinárodní soutěži
velkých dechových orchestrů v Ostravě. Stejného ocenění dosáhl i v roce 2011 v polském
Rybniku. Dirigent orchestru Jindřich Novák
byl oceněn cenou pro dirigenta na soutěžích

v Praze 2007 a v Leszně 2008. Na festivalu ve
španělském Malgrat del Mar v roce 2014 získal
orchestr 3. místo a umístění ve zlatém pásmu.
Mimo soutěžní vystoupení koncertně orchestr
vystupoval i v dalších evropských zemích –
Francii, Německu, Litvě, Srbsku, Chorvatsku
a Norsku. Na svých vystoupeních spolupracuje
s mažoretkovými i tanečními skupinami (Pražské mažoretky, žáci Tanečního oboru ZUŠ,
a další).
ZS-A
Vstup na akci bude zdarma.

Z představení Kráska a zvíře • Foto: 4x archiv ZS-A

Kráska a zvíře – pohádková prohlídka zámku
Srdečně Vás zveme 6. 10. 2019 na
pohádkovou prohlídku Kráska a zvíře,
která se odehraje v prostorách prohlídkové trasy Historické sály. Zejména
děti s rodiči jsou tak součástí krásného
příběhu a ocitnou se v těsné blízkosti
krásné Běly, ale také děsivé Bestie.
Začínáme v 13.30, 14.30 a 15.30
hodin. Prohlídka trvá přibližně 45
minut a z důvodu omezené kapacity je

nutná předchozí rezervace na tel.
544 227 548. Vstupenky je potřeba vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem prohlídky. Vstupné: dospělí 250
Kč, senioři, studenti, ZTP a děti od 3 let
180 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí +
2–3 děti) 700 Kč.
Vlastní kostýmy dětí jsou velice vítány, ale nejsou podmínkou. Těší se na
David Kučera
Vás průvodci zámku!
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Poslední vstupenky na
koncert Hany Zagorové
v předprodeji
Jedna z největších hvězd české populární
hudby, držitelka Diamantové desky Supraphonu a devítinásobná Zlatá slavice Hana Zagorová navštíví Slavkov u Brna. Vystoupí zde
se svým dlouholetým kolegou Petrem Rezkem,
s nímž natočila řadu duetů jako např. Duhová
víla, Ta pusa je tvá, Dotazník či Vánoční tajemství. Na koncertu je bude doprovázet skupina
Boom! Band Jiřího Dvořáka.
Nenechte si ujít koncert stálice naší populární hudby Hany Zagorové ve Slavkově
u Brna v SC Bonaparte v neděli 29. září od 19
hodin. Poslední volné vstupenky lze ještě zakoupit v Informačním centru pod zámkem ve
ZS-A
Slavkově za 590–690 korun.
Kostýmované prohlídky • Foto: archiv Per Vobis

Kostýmované prohlídky zámku

Taneční sezona se blíží!
Naučíme vás základní taneční kroky a jednoduché taneční figury od oblíbených společenských tanců (waltz, tango, valčík, foxtrot, chacha a jive), abyste do blížící se plesové sezóny
vpluli s noblesou a elegancí. Klidným a stabilním krokem vás po tanečním parketu provedou
zkušení a trpěliví lektoři – Zina a Jirka Čechovi.

Vraťte se s námi zpět do 2. pol. 18. století, kdy
na rakouském trůně seděla z Boží vůle uherská
a česká královna, arcivévodkyně rakouská, vévodkyně burgundská a hraběnka tyrolská. My ji
známe jako císařovnu Marii Terezii. K ruce měla
významného moravské šlechtice, Václava Antonína Kounice, majitele slavkovského zámku.
Jaké starosti vyplývaly z role prvního rádce, o co
všechno se kníže zasloužil a k čemu přispěl, si

přijďte poslechnou a zažít na vlastní kůži za
námi na zámek Slavkov – Austerlitz v sobotu 21.
září. Nudit se určitě nebudete!
Prohlídky budou probíhat v časech 10.30,
11.30, 12.30, 14.30, 15.30 h. Vstupenky si můžete zarezervovat na pokladně zámku na tel.
č. +420 544 227 548 nebo na e-mailové adrese
rezervace@zamek-slavkov.cz
Těší se na vás skupina Per Vobis

Taneční kurz pro dospělé – začátečníky
čtvrtek, od 19.30 do 21 hodin
od 3. října do 28. listopadu 2019 (lekce se neuskuteční 31. října 2019)
velký sál SC Bonaparte, Palackého nám. 126,
Slavkov u Brna
kurzovné: 2800 Kč / pár / 8 lekcí
kontakt: Stabil studio Brno, mobil 739 359 688
rezervace na e-mailu: info@stabilstudio.cz,
více informací : www.tanecni-skola-brno.cz
Zina Čechová

Místo činu • Foto: archiv ZS-A

Václavský jarmark • Foto: archiv ZS-A

Václavský jarmark
v zámeckém parku
Podzimní slunce, vůně burčáku, dřeva i květin. Nejen tak je zapsaný tradiční Václavský
jarmark, který se uskuteční v zámeckém parku
v sobotu 21. září od 9 do 17 hodin. Přijďte se
projít po zámeckém parku, ochutnat tradiční
české dobroty nebo si udělejte radost koupí
něčeho hezkého. Užijte si babí léto ve SlavZS-A
kově. Vstup zdarma.

Staň se detektivem a vyřeš zločin
na zámku ve Slavkově!
Od 3. října do 14. listopadu se mohou návštěvníci Zámku Slavkov – Austerlitz těšit na
výstavu „Stopa: Vyřeš zločin!“. Jedná se o unikátní interaktivní výstavu věnovanou vědeckým metodám v kriminalistice.
Návštěvníci se mohou stát sami detektivy
a prostřednictvím fiktivního kriminálního případu pátrat po pachateli. Každý návštěvník
získá pracovní list, kde si může zaznamenat
průběh vyšetřování a na konci výstavy označit

za pachatele jednoho z podezřelých. Během řešení se neotřelou a zábavnou formou seznámí
s moderními metodami vyšetřování. Chybět
nebudou ani překvapivé informace z oblasti
dějin kriminalistiky.
Vstupné zakoupíte na pokladně zámku:
70 Kč dospělí, 50 Kč senioři, děti, ZTP, studenti, rodinné vstupné 170 Kč (2 dospělí + 23 děti).
ZS-A
Těšíme se na Vaši návštěvu.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

10

8/2019

Slavkovské restaurování • Foto: 2x archiv ZS-A

Slavkovské restaurování
Již osmý rok spolupracuje Zámek ve Slavkově u Brna s Vyšší odbornou restaurátorskou
školou z Brna. Studenti restaurování pod dohledem zkušených restaurátorů a pracovníků
zámku obnovují zašlou krásu vybraných sbírkových předmětů. Tuto svou práci pak prezentují veřejnosti. Ta tak má možnost nahlédnout

pod pokličku velmi zajímavého oboru, dovědět
se o postupech restaurování a jejich náročnosti.
Díky průběžné dokumentaci pak návštěvníci
mohou sledovat výsledky jejich práce.
Předměty pro restaurování jsou vybírány
tak, aby si restaurátoři vyzkoušeli co nejvíce
technik a předmět, někdy i se zajímavou his-

torií, pak je prezentován přímo v expozicích
zámku nebo na připravovaných výstavách.
Slavkovské restaurování je přístupné široké veřejnosti zdarma v termínu od 3. do 26. září
2019 (pouze ve všední dny, dle otevírací doby
zámku) v severní části bývalých koníren.
ZS-A

Výstava Fatry Napajedla • Foto: 3x archiv ZS-A

Nadechni se a hraj si!
Výroba hraček ve Fatře Napajedla má dlouhou tradici. Pryžové hračky se tu vyráběly již
před 2. světovou válkou.
Nafukovací hračky tak jak je známe dnes,
vznikly ve Fatře v sedmdesátých letech minulého století a dodnes v nich dokonale souzní
jednoduchý tvar s výrazným barevným provedením. Nejznámější jsou hračky od Libuše Niklové. Její plastové objekty jsou půvabné
a i dnes technologicky inovativní. Nafukovací
sedací retro hračky ve tvaru zvířátek patří
k ikonám českého designu. Jejich nadčasový
a originální vzhled upoutá pozornost dětí i dospělých. Hračky jsou stále vyhledávány rodiči
i prarodiči především jako vzpomínka na
vlastní mládí.
Se sedacími hračkami – slonem, žirafou, bu-

volem, koníkem, housenkou a prasátkem si
mohou děti na výstavě i pohrát.

Kam za kulturou
V Informačním centru pod zámkem můžete
v květnu zakoupit vstupenky na:
• Koncert Hany Zagorové a Petra Rezka, Společenské centrum Bonaparte, 29. 9. od 19 hodin,
vs
vstupné 590–690 Kč.

Lubuše Niklová • Foto: archiv ZS-A

Na výstavě jsou k vidění
hračky s harmonikovým
tělem, které dnes již patří k ikonám českého
designu. Návrhářka Libuše Niklová využila
měchovou trubici ze splachovací nádržky, již
proměnila v ohebný trup zvířátka. Detaily jako
oči nebo tlamička byly ručně malovány a poté
ožehovány horkým vzduchem, pro vousy
a u některých zvířátek také ocasy byly použity
plastové hadičky. Při stlačení hračka vydává
zvuk díky pískátku, jež se vkládalo do varhánkové hadice. Na tomto principu vzniklo celkem deset zvířátek a miminko. Hračky se prodávaly v rozloženém stavu, děti si je musely
sestavit, což též podporovalo rozvoj jejich
myšlení. Hračky sbíraly ocenění v soutěžích.
A líbili se i v zahraničí. Dokonce natolik, že
kocoura okopírovali v Hongkongu.
Vstupné zakoupíte na pokladně zámku:
20 Kč dospělí, 20 Kč senioři, děti, ZTP, studenti, rodinné vstupné 50 Kč (2 dospělí + 2-3
ZS-A
děti). Těšíme se na Vaši návštěvu.
Výstava nafukovacích hraček značky Fatra bude
otevřena na Zámku Slavkov až do 26. září 2019.
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Poklady nejen z depozitářů (6. část) – porcelán
Třetí nejstarší porcelánkou, která vznikla
v Čechách, byla manufaktura v Březové.
V roce 1803 ji založil výmarský obchodník
Bedřich Höcke, jehož rod se již výrobou porcelánu zabýval. Brzy však zjistil, že obchod je
diametrálně odlišný od vývoje a výroby porcelánu a manufakturu prodal Martinu Fischerovi
a Kryštofu Reichenbachovi. Těm se během deseti let podařilo porcelánku v Březové přiřadit
k nejlepším výrobcům porcelánu v Evropě.
Jemný březovský porcelán byl přirovnáván
k porcelánu francouzskému. Úspěch spočíval
především v dokonalém zpracování porcelánové hmoty, průsvitnosti a čistotě střepu
a v neposlední řadě i ve vysoké výtvarné
úrovni produkce. Nad prvotní inspirací v Durynsku zvítězil dokonalý design vyhlášených
porcelánek ve Vídni a v Míšni. Privilegium
k výrobě porcelánu však bylo získáno až
v roce 1822, tedy po deseti letech výroby kvalitního porcelánu. Není však bez zajímavosti,
že vedle luxusního porcelánu zde probíhala
rovněž výroba tehdy oblíbených porcelánových dýmek.
Léta 1811–1846 patří k vrcholnému období
březovské porcelánky. Jako první v Čechách
získala povolení používat měditisk. Porcelán
byl zdoben vedutami měst – zejména Prahy,
různými krajinami, reprodukcemi obrazů holandských malířů, ale rovněž malbou mytologických postav a všudypřítomných květů. Březovské květinové vázy byly přímo vyhlášené.
V roce 1831 porcelánka zaměstnávala 130 lidí,
měla rozsáhlé sklady v Praze, v Brně a ve

Vídni. Porcelán vyvážela rovněž do zahraničí
– především do severní Itálie. Na výstavě ve
Vídni v roce 1839 získal březovský porcelán
zlatou medaili za vysokou kvalitu výrobní
hmoty a vynikající malbu květinových motivů.
Uznání došlo rovněž kvalitní zlacení výrobků,
ve kterém vynikala nad ostatními porcelánkami v českých zemích. Po roce 1840 březovská porcelánka začala rovněž s produkcí tehdy
módních porcelánových figurek.
V 60. letech 19. století prošla továrna celkovou rekonstrukcí a modernizací. Vše však směřovalo k masové výrobě a vítězství kvantity

nad kvalitou, a to přesto, že porcelánka měla
vlastní malířskou školu, kterou vedl zkušený
Francouz A. Carrier. I přes masovou výrobu
porcelánka získávala ocenění na světových výstavách a udržela si vysokou kvalitu porcelánové hmoty.
Porcelán byl zprvu značen tlačenými značkami – iniciálami majitelů F&R (Fischer&Reichenbach), CF (Cristian Fischer) či F&M (Fischer&Mieg). Od roku 1876 je používána nová,
podglazurně tištěná značka – dvě zkřížená kladívka, později doplněná korunou a nápisem
Pirkenhammer, či dalšími nápisy.
V roce 1945 byla továrna znárodněna a začleněna do Karlovarského porcelánu n.p. jako
závod s výrobou luxusního porcelánu. V současné době tradiční označení Pirkenhammer
nese soukromá společnost UPAK s.r.o., která
navázala na bohaté tradice porcelánky založené již v roce 1803.
Některé výrobky porcelánky Březová si budete moci prohlédnout na výstavě „Porcelán ze
sbírek ZS-A“, kterou bude možné navštívit od
12. září do 24. listopadu 2019.
(Pokračování příště)
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov-Austerlitz

Šálek a podšálek, Čechy znač. Březová – Pirkenhammer,
1958. Servis Louisa - návrh Jaroslava Ježka pro Expo Brusel 1958. Zámek Slavkov – Austerlitz

Vernisáž výstavy se uskuteční
ve čtvrtek 12. září 2019
v 16 hodin v Rubensově sále
zámku ve Slavkově u Brna

Přednášky k výročí Napoleona a Francouzské revoluce
Letos si připomínáme dvě kulatá výročí související (nejen) s Francií a jejími novodobými
dějinami. Jednak 230. výročí od vypuknutí revoluce ve Francii roku 1789 a také 250. výročí
od narození jednoho z nejznámějších Francouzů, Napoleona Bonaparta. Městská knihovna ve Slavkově u Brna a Zámek SlavkovAusterlitz nabízí pro veřejnost dvě odborné
přednášky, které revoluci i osobnost přiblíží
z méně známého úhlu. S první přednáškou, nazvanou „Francouzský švindl svobody“: Cen-

zura, propaganda a šíření informací o Francouzské revoluce v českém a moravském prostředí, vystoupí ve středu 18. září v 16 hodin
v Rubensově sále odbornice z Karlovy univerzity doc. Daniela Tinková.
Ph.D. Docentka Tinková se tématu Francouzské revoluce dlouhodobě věnuje a tentokrát posluchače seznámí s dobovými informacemi a názory na revoluci ve Francii, které
kolovaly v českých zemích na přelomu 18.
a 19. století.

Francouzský švindl svobody • Foto: archiv ZS-A

Mladý Napoleon ve škole v Brienne • Foto: archiv ZS-A

Druhé téma, v přednášce nazvané Strmý
vzestup korsického rodáka: Mladá léta Napoleona Bonaparta, přiblíží v úterý 1. října v 17
hodin v Rubensově sále historik Zámku Slavkov – Austerlitz Mgr. Martin Rája, Ph.D. Ten
se zabývá napoleonskou epochou rovněž dlouhodobě. Pozornost bude zaměřena na méně
známé okamžiky a okolnosti Napoleonova
mládí. Přednášky finančně podpořil Svaz
knihovníků a informačních pracovníků Velká
Martin Rája, ZS-A
Morava.
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Miss a Mistr Charme ve Slavkově u Brna
Finále již 12. ročníku ČS soutěže krásy
těla, ale především duše Miss a Mistr
Charme proběhne dne 15. září v půvabném
zámku Slavkov u Brna v 18 hodin.
Celým večerem nás bude provázet pohádkový princ Miroslav Šimůnek a originalitu do
soutěže vnese i pestrý program se spoustou
atraktivních vystoupení.
V porotě nebude chybět Miss Mirabelle
z Francie a ředitelka soutěže Mgr. Jana Nováková, sportovec Petr Švancara, zpěvačka Daniela Magálová, na 90 % přislíbil svou účast i pan
docent Ondřej Měšťák, režisér Jiří Adamec,
umělec Milan Matyáš Deutsch a další významné a známé osobnosti. Těšit se můžete
také na závěrečný a velmi netradiční ohňostroj
v zámeckém parku.
Na vítěze 12. ročníku originální volby Miss
a Mistr Charme 2019 čeká opět neskutečné
množství krásných darů, např. pobyt na Pálavě,
plavba lodí, zviditelnění v médiích, ale také
atraktivní spolupráce s reklamní, modelovou
a uměleckou agenturou Charme (www.charmemodels.cz)!
Hlaste se i vy do letošního, již 13. ročníku
čs. soutěže Miss a Mistr Charme 2019, ale také

do školy modelingu, která je úžasnou přípravou
pro soutěž samotnou.
Nespočet darů, jak konstatoval moderátor
večera v loňském roce, pohádkových zážitků
a kvantum emocí si odnesou nejen vítězové
soutěže, ale i Vy. Volba krásy těla, ale především duše – Miss a Mistr Charme nemá striktně
určená kritéria na věk, výšku, váhu, atp., ale
klade důraz na výběr inteligentních, kreativních
a šarmantních osobností.

Sledujte INFO TV – hlavního mediálního
partnera soutěže, časopisy, noviny, billboardy,
světelné tabule a naše další média!
V rámci 12. ročníku soutěže zvolíme opět
tradiční 1.–3. místo vítězů Miss a Mistr
Charme 2019, ale také Miss Ha No. Více informací najdete na www.charmemodels.cz.
Srdečně vás zveme na finále soutěže Miss
a Mistr Charme 2019 – vstupné dobrovolné.

Miss a Mistr Charme • Foto: Hruška

TZ

Miss a Mistr Charme • Foto: archiv
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Oslavte Den seniorů na zámku
Zámek Slavkov opět slaví Den seniorů! Poslední zářijový víkend (28. a 29. 9.) se tak
můžete těšit na koncert souboru Karel Gott Revival Morava, divadelní představení i zdravotnickou akci. Vstupné do hlavní prohlídkové
trasy zámku bude po celý víkend pro seniory
za pouhých 50 korun.

Program oslav Dne seniorů
Sobota 28. 9., 18.00
Divadelní představení Námluvy, Anton Pavlovič Čechov
Divadelní sál Zámku Slavkov – Austerlitz
Divadelní spolek Slavkov u Brna
Neděle 29. 9.
13–16 Střevo Tour, preventivní zdravotnická akce
Nádvoří zámku
15–16 Karel Gott revival Morava
Nádvoří zámku
Vstup zdarma

Po celý víkend seniorská sleva do hlavní
prohlídkové trasy zámku Historické sály:
50 Kč (sleva 30 korun).

Střevo Tour • Foto: archiv VZP

Střevo Tour
Osvětový projekt Střevo Tour byl zahájen
v únoru 2010 a okamžitě vzbudil u veřejnosti
velký zájem. Jen při první zastávce v Praze
prošlo obří nafukovací maketou tlustého střeva
kolem tří tisíc zájemců.
Modelem o rozměrech 9 x 4 metry se dá procházet jako tunelem a návštěvníci si mohou
prohlédnout, jak vypadá tlusté střevo uvnitř.
Uvidí nejen zdravou sliznici, ale také choroby,
které tlusté střevo nejčastěji postihují. Nejzávažnější je rakovina tlustého střeva a konečníku.
Maketou provádí zkušení průvodci – lékaři,
zdravotní sestry nebo studenti vyšších ročníků
medicíny a lidem jsou poskytovány správné informace a každý návštěvník má možnost klást
otázky přímo zdravotníkům, kteří problematiku
včasného záchytu a léčby rakoviny tlustého
střeva a konečníku ovládají.

Karel Gott Revival Morava
Projekt Karel Gott revival Morava vznikl
spojením Josef Boudy a Radka Vernera jako
pocta mimořádné hudební osobnosti, která reprezentuje dříve československou, v současnosti českou vlajku a je možné ji postavit na
úroveň zahraničních ikon populární hudby
jako je Elvis Presley, Tom Jones nebo Frank Sinatra. Jedná se samozřejmě o Karla Gotta.
„Nevěřím v to, že jde upřímně a s úspěchem
předávat publiku něco z projevu interpreta,

K. Gott Revival Morava • Foto: archiv

jehož jméno je dnes vlastně exkluzivní značkou
a zárukou něčeho mimořádného, bez toho,
abyste ho neměl obrovsky rád. Publikum velmi
snadno a rychle rozpozná, kdy se pro hudební
projekt rozhodnete z nějakého kalkulu. Konkrétně Karel Gott není otázkou nějaké schopnosti karikovat nebo náhodné, někdy domnělé
hlasové podobnosti. Karel Gott je otázkou životního postoje a stylu a především lásky
k lidem, lásky k publiku,“ říká Josef Bouda.

A. P. Čechov, Námluvy
Komedie o malichernosti a lakotě. Když se
sejdou lakotní a malicherní ruští statkáři,
snadno se stane, že se místo žádosti o ruku milované dcery jednoho z nich strhne nemilosrdná hádka o sporná pole a o kvalitu loveckého psa. Když takový námět zpracuje ruský
mistr Anton Pavlovič Čechov, vznikne nádZSA
herná jednoaktovka.

Ohlédnutí za Letním filmovým festivalem 2019
Promítací plátno ve vodě? Kdo to kdy viděl?
Ve slavkovské zámecké zahradě všichni diváci
letního kina a po dva týdny i denní návštěvníci
zámku a parku. Nemůžeme dokázat, že by tato
skutečnost zásadně ovlivnila návštěvnost kina,
ale možné to je… Také počasí nám přálo,
žádný rozsáhlý déšť nás nepřekvapil a nevyhnal
diváky z areálu.
V loňském roce lehce (a příjemně) překvapila návštěvnost filmu „Tátova volha“, na který
přišlo téměř tisíc diváků. Letošní „Ženy
v běhu“ nás ovšem ohromily (dá-li se to tak
skromně vyjádřit). Při pohledu na frontu u pokladny končící v dálce za radniční kašnou jsem
nebyl daleko od vyvěšení cedule s nápisem
„Vyprodáno“.
Z tabulky je patrné, kolik lidí navštívilo každý
film. Celkově přišlo na všechny filmy báječných
4452 platících diváků. Průměrná návštěvnost na
jedno představení tedy činí 371 osob.
Drobné občerstvení zajistil Pivovar Slavkov,
děkujeme všem z obsluhy, kteří s námi trávili
dvanáct filmových večerů.

Poděkování patří rovněž našim „kinařům“,
tj. promítačům, technikům, pokladním a také
zámecké údržbě, bez které se žádná taková
akce neobejde.

Přehled filmů a návštěvnosti:
13. 8. úterý
14. 8. středa
15. 8. čtvrtek
16. 8. pátek
17. 8. sobota
18. 8. neděle
19. 8. pondělí
20. 8. úterý
21. 8. středa
22. 8. čtvrtek
23. 8. pátek
24. 8. sobota

267 diváků
215 diváků
379 diváků
161 diváků
282 diváků
384 diváků
1318 diváků
163 diváků
464 diváků
161 diváků
215 diváků
443 diváků

Přehled návštěvnosti v jednotlivých letech:
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1250 návštěvníků
730 návštěvníků
1537 návštěvníků
840 návštěvníků
1063 návštěvníků
1766 návštěvníků
1839 návštěvníků
2800 návštěvníků
3334 návštěvníků (8 filmů)
4452 návštěvníků (12 filmů)

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

Letní kino ve Slavkově • Foto: archiv ZS-A

LOVEní
CAPTAIN MARVEL
ZRODILA SE HVĚZDA
SPIDERMAN A PARALELNÍ SVĚTY
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
ŽENY V BĚHU
HASTRMAN
TERORISTKA
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
DUMBO
BOHEMIAN RHAPSODY
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DNA

Představení DNA na nádvoří zámku • Foto: 4x J. Sláma

Letní scéna Divadla Bolka Polívky, nádvoří zámku, 6. srpna

Výzva
V letošním roce si připomeneme 30. výročí listopadu ’89. K této příležitosti připravujeme speciální vydání zpravodaje, ve kterém zmapujeme průběh událostí ve Slavkově
u Brna. Prosíme čtenáře-pamětníky
o pomoc. Nemáte ve svém archivu nějaké
fotografie z tohoto období, především z generální stávky 27. listopadu 1989? Zúčastnili
jste se aktivně těchto událostí? Např. vylepováním plakátů, prací v OF apod.? Zažili jste
tehdy nějakou zajímavou příhodu? Prosím,
napište nebo zavolejte (info@bmtypo.cz,
605 742 853). Ozvěte se nám nejpozději do
red.
konce září. Děkujeme.

Program kina v SC Bonaparte – září
Neděle 8. září, 16.30 hodin

MRŇOUSKOVÉ 2 – DALEKO OD DOMOVA
S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na zimu. Jenže během této rutinní operace dojde ke katastrofě.
Malá beruška nešťastnou náhodou zapadne do balíku, který je odeslán do Karibiku! Ocitá se v novém, nádherném prostředí, které ale skrývá mnohé nástrahy. Pro její rodiče tak existuje pouze jedna cesta: dát dohromady starou partu! A tak beruška, mravenec a pavouk znovu spojí své síly a vydávají se
na záchrannou výpravu na druhou stranu zeměkoule. Čeká je nový svět, nová setkání, ale i nová nebezpečí. A čas neúprosně běží…
92 min. / vstupné 70 Kč, Rodinný, Francie 2018

Neděle 15. září, 16.30 hodin

MIA A BÍLÝ LEV
Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší kamarád a domácí mazlíček? Proč ne? Jedenáctiletá dívka Mia se s rodinou přestěhuje na farmu v jižní
Africe, kde se jí ve lví rezervaci splní dávný sen snad všech dětí světa. Dostane malého lvíčka, mládě vzácného bílého lva. Charlieho. Během pár dalších
let se z nich stanou nerozluční přátelé, parťáci na celý život, jejichž pouto a láska stírá rozdíl mezi světem lidí a zvířat. Z mláděte ale vyroste opravdové
zvíře, z roztomilého lvíčka se stane skutečný úžasný silný lev. A Mia zjistí, že rodinné farmě se zase tak dobře nedaří a táta musí obětovat jejího jedinečného
bílého lva jako trofej pro lov turistů. Mia a bílý lev nemají jinou možnost, než utéct, a vydat se spolu na úžasnou cestu do africké savany, aby v divočině
daleko od pušek lovců našli pro Charlieho bezpečné místo a lví království. Přátelství totiž není jenom slovo, ale závazek a opravdové dobrodružství.
Hrají: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Brandon Auret, Ryan Mac Lennan, Lionel Newton
98 min. / vstupné 70 Kč, Rodinný, Francie, Německo 2018

Slavnostní předání maturitních vysvědčení a výučních listů na zámku • Foto: 2x archiv ISŠ

Maturitní a závěrečné zkoušky v ISŠ Slavkov u Brna
Květen a červen jsou ve škole vždy velmi
důležité měsíce, neboť v květnu naši žáci skládají zkoušku dospělosti a červen je ve znamení
závěrečných zkoušek. Vyvrcholením bylo
předávání maturitních vysvědčení v Divadelním sálu a výučních listů v Historickém sálu
slavkovského zámku za účasti p. senátora

I. Bárka, našeho zřizovatele reprezentoval náměstek hejtmana R. Hanák, zástupce města
Slavkov u Brna a Rousínov – M. Boudný
a J. Lukášek, předseda školské rady P. Kostík,
OHK Vyškov zastupoval A. Holubář a J. Pinkas. Finanční dary našim nejlepším truhlářům
předal výrobní ředitel Dřevodíla Rousínov

P. Šaněk. Přání k úspěšnému složení zkoušek
a poslední rady do života předali třídní učitelé
a vedení školy. Krásné okamžiky loučení s absolventy prožili členové pedagogického sboru,
rodiče a prarodiče našich absolventů, zúčastnili se i přátelé a známí. Tak hodně štěstí
a úspěchů v dalším životě! vedení školy ISŠ

Poradenská kancelář
DE TOXIK ACE ORGANISMU

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
• specialista sterilizace
• stavební technik
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• mechanik/seřizovač
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické výrobě

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

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

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

Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• 3 dny dovolené navíc
• příplatky nad zákonnou výši –
příplatek za odpolední směnu
17,60 Kč/hod; příplatek za práci
v noci 27,54 Kč/hod; příplatek za
práci v sobotu 15 % průměrného
výdělku; příplatek za práci v neděli

20 % průměrného výdělku
• možnost osobního rozvoje
v rámci L&R Academy
• kooperativní prémie
• dotované stravování
• odměna na dovolenou a vánoční
odměny
• vitaminové balíčky
• věrnostní odměny
• firemní akce a benefity

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

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

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

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

Prodejní doba:

MI
1 7 L E T S VÁ

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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

SPOLEHLIVÝ
POMOCNÍK DO
KAŽDÉ ZAHRADY

PODZIMNÍ
AKCE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
H
Robotická sekačka s kompletní nabídkou funkcí
Robotická
uurčená
rčená pro středně velké trávníky. Inteligentní
technologie
te
echnologie automaticky přizpůsobí každodenní
čas
ča
as sečení podle rychlosti růstu trávy.
■ Plocha: 1600 m² +/– 20 %
■ Sklon: až 40 %

59 290 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 62 990 Kč

TRAKTOR HUSQVARNA TC 139T

Uživatelsky přívětivý traktor s vzadu umístěným integrovaným sběrným
košem o objemu 320 litrů. V
Výkonný dvouválcový motor.
■ Motor Husqvarna
Husqqvarna V-twin, hydrostatická
převodovka,
převvodovka, šířka záběru 97 cm.

PLOTOSTŘIH
HUSQVARNA 115iHD45

74 990 Kč

Akční
Akkční cena:
Běžná cena: 79 990 Kč

Snadné používání, nízká hmotnost, tichý chod. Pro
malé až střední živé ploty,
■ Délka lišty: 45 cm, hmotnost bez akumulátoru: 3,2 kg

6 990 Kč

Celoročně nízká cena:
(Cena vč. akumulátoru a nabíječky.)

HUSQVARNA 120 Mark II

Díky snadnému startování a komfortní manipulaci
je tato pila ideální pro méně zkušené uživatele.
■ Výkon 1,4 kW, délka lišty 14" / 35 cm, hmotnost
bez lišty a řetězu 4,85 kg.

4 190 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 4 450 Kč

HUSQVARNA 450

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

11 990 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 12 890 Kč

FOUKAČ HUSQVARNA 320iB

Lehký foukač s tempomatem, rychlým startem
a režimem boost.
■ Hmotnost (bez akumulátoru): 2,4 kg, foukací výkon
(rychlost vzduchu): 46 m/s

7 490 Kč

Akční cena:
Běžná cena: 7 990 Kč
(Cena bez akumulátoru a nabíječky.)

Navštivte naši prodejnu:

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

www.rumpova.cz

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 13. 11. 2019. Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si
vyhrazuje právo změnit design, speciﬁkace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2019 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.
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Farní tábor • Foto: archiv ř.-k. farnosti

Farní tábor – Mamutí údolí 2019
Letošní rok jsme se společně s téměř 80
dětmi na 11 dní přenesli do pravěku, konkrétně do doby kamenné.
Náš příběh začal pohřbem náčelníka tlupy
Zubrů, Mamutího Zuba, který padl poté, co
cizí tlupa Divokých Kojotů zajala několik našich členů a odvlekla je sebou neznámo kam.
Po smrti Velkého Zuba, se 10 okolních tlup
rozhodlo spojit do jednoho velkého kmene
pod vedením náčelníka Lstivého Bizona, aby
lépe čelili nájezdům Divokých Kojotů. Museli
jsme si najít nový domov v Mamutím údolí,

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele o prázdninách: neděle v 9.00 a 19.00, úterý v 18.00, pátek
v 18.00. Svátost smíření před každou bohoslužbou,
v úterý navíc 18.30–19.30 h.
1. 9. Mše sv. na zahájení školního roku s požehnáním
žákům, studentům, katechetům a učitelům, představení nových farních rad, farní kostel 9.00
1. 9. Výročí posvěcení kostela v Heršpicích, mše svatá
7.30
3. 9. První mše svatá pro děti a školáky s žehnáním školních tašek, Slavkov v 18.00
5. 9. Mše sv. v penzionu v 8.00
5. 9. Návštěvy nemocných
5. 9. První schůzka nových farních rad, fara 18.00
13. 9. Mariánská pouť v Žarošicích v 18.30
14. 9. Zlatá sobota v Žarošicích
15. 9. Pouť na Lutrštéku a hody v Němčanech, mše
svaté 8.00, 9.00 a 10.30, požehnání 14.30
21. 9. Formační setkání katechetů slavkovského děkanství
22. 9. Hody v Heršpicích, mše sv. v 11.00
22. 9. Sbírka na podporu kněží a pastorace PULS
28. 9. Slavnost sv. Václava, poděkování za úrodu
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.45 h.,
nebo se domluvte telefonicky P. M. Vavro 604 280 160,
P. S. Pacner 737 509 507.

slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 20. září do 16 hodin

založit zde osadu, vybudovat si chýše, obstarat si lovem potravu, zachránit vedoucí ze
spárů šavlozubých tygrů nebo například získat oheň.
Postupně jsme se připravovali na střet s Divokými Kojoty a poté co jsme se dostatečně
vyzbrojili, se nám je podařilo vyhnat z našeho
území. Díky Malému Křečkovi jsme osvobodili naše zajaté druhy, kteří nám prozradili, že
byli uneseni proto, aby vyluštili prastaré jeskynní malby. Z maleb jsme se dozvěděli
o staré tlupě, která objevila tajemství nového

materiálu a ukryla je ve vzdálené jeskyni. Společně se nakonec všem po dlouhé výpravě podařilo objevit postup na výrobu bronzu i potřebný materiál a předat ho náčelníkovi, který
všechny po zásluze odměnil.
Velké poděkování patří hlavnímu vedoucímu, vedoucím i asistentům, kuchařkám,
zdravotníkovi, technickému vedoucímu
i všem dětem za skvělý tábor. A největší dík
patří otcům Milanovi a Stanislavovi za
duchovní i technickou podporu po celý tábor.
Za vedoucí a asistenty Chromá Lasička

Podzimní burza oblečení a hraček
S příchodem nového školního roku se v rodinách rozjede kolotoč nákupů a příprav všeho
potřebného pro děti školek a škol povinných.
Ruku v ruce s tím se odkládají věci již malé
nebo nepotřebné a hledá se pro
ně prostor v bedně na skříni nebo
na půdě. Alespoň taková je naše
zkušenost.
Proto jako možnost ekonomicky i ekologicky vhodné varianty, se nabízí
prodej nebo nákup oblečení z druhé ruky
z okruhu podobně smýšlejících rodin, které
ocení pěkné oblečení za rozumnou cenu.
Vhodným místem, kde můžete pořídit pod-

zimní a zimní oblečení pro děti nebo je prodat,
je burza pořádaná Centrem Ententyky, z.s.
v termínu 14.–16. října v sále Kulturního
domu v Heršpicích.
V době konání burzy je pro
děti nakupujících rodičů připraveno hlídání v prostorách Centra
a maminky si mohou dát kávu
nebo drobné občerstvení v kavárničce přímo na burze.
Prodejci se již mohou registrovat na stránkách Centra Ententyky: www.ententyky.eu,
nebo přímo přes odkaz https://burza.ententyky.eu/.

Chlapský okruh II
Pojďme se, chlapi všech generací, společně
projít a předat si životní zkušenosti! U chůze se
skvěle konverzuje, věřte mi. Když vás někdo
přestane bavit, prostě přidáte či zpomalíte a vyberete si jinou skupinku. Při cestě probereme
vše důležité, třeba co to znamená být chlap,
a když potkáme hospodu, dáme si pivko.
Mladší účastníci adekvátně jiný nápoj. Jako
i minulý rok, sejdeme se druhou sobotu v měsíci záři, tedy 14. září v 9 hodin na vlakovém
nádraží ve Slavkově a vydáme se na asi 20 km
pochod. Zvěte všechny chlapy ve svém okolí,
ať je nás řádně velká skupina a předáme si co
nejvíce moudrosti. Není třeba se nikam registrovat, omlouvat se apod. Jestli chceš, tak prostě přijdi! S sebou si vezmi přátelskost, otevřenost, sdílnost, komunikativnost a samozřejmě

chlapáctví. Najdeš nás také na facebooku –
událost „Chlapský okruh II“, kde bude i víc informací. Pokud chceš, můžeš mi klidně napsat
na email: vit.vykoukal@gmail.com, ale hlavně
přijdi. Samozřejmě půjdeme za každého poVít Vykoukal
časí, jsme přece chlapi.
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KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte,
jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.
Dne 2. srpna 2019 uplynulo osm let, kdy nás navždy opustila paní

D A N U Š E S K Ř I VÁ N K OVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Syn s rodinou.
Vzpomínka
Čas plyne a vzpomínky zůstávají…

Dne 13. srpna 2019 by se dožil 85 let pan

A N TO N Í N V R Á NA
Dne 30. listopadu 2019 to bude 5 let od jeho úmrtí.
Stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 14. srpna 2019 uplynulo 20 let, co nás opustil
náš tatínek a dědeček, pan

S TA N I S L AV M AT U Š T Í K
Za tichou vzpomínku děkují dcera a syn s rodinami.
Vzpomínka
Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 16. srpna 2019 uplynulo 5 let, kdy nás opustila moje maminka,
babička a prababička, paní

KARLA HRBÁČKOVÁ
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Jana s rodinou.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 26. srpna 2019 uplynulo 20 let, kdy nás opustil pan

S TA N I S L AV P I KO L A
S láskou a úctou vzpomínají rodiny Pikolova a Kosíkova.

Zveme vás na 46. ročník Slavkovské pípy,
který se koná v sobotu 7. září od 16 hodin.
Registrace závodníků proběhne do 15.30 hod.
Start je v 16 hodin u hostince Na Špitálce, kde
je současně i cíl. Trať bude opět velmi dobře
zajištěná. Otočné body budou obsazeny bystrými směrovníky a celá trať bude vyznačena
orientačními šipkami. Po vyhlášení vítězů
bude následovat volná zábava. K tanci i poslechu zahraje hudební uskupení „SMP+.“

KAMENICTVÍ

Bronislav Urbanec ml.

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

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 26. srpna 2019 uplynulo 9 let, kdy nás opustil pan

VLADISLAV STÁVEK
S láskou a úctou vzpomíná manželka a synové s rodinami
a sestra Dagmar.
Vzpomínka
Dne 27. srpna 2019 vzpomeneme 10. výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr a strýc, pan

LUBOMÍR KNÉSL
S láskou vzpomínají rodiče, sestra a bratr s rodinou.

www.kamenictvi-urbanec.cz

Vzpomínka
Dne 28. srpna 2019 uběhlo 8 let od úmrtí naší milé maminky, babičky
a prababičky, paní

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od
pondělí do pátku v naší kanceláři v Brněnské ulici 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je
100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato
služba je zdarma.

Dne 24. června jsme vzpomněli jejich nedožitých 90. narozenin.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná dcera Marie a syn Zdeněk s rodinami.

VĚRY HORÁČKOVÉ
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
…a zůstaly jen vzpomínky.
Dne 28. srpna 2019 uplynulo 17 let od úmrtí pana
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Opustili nás
Josef Holoubek (1942)
Josefa Pavézková (1933)

6. 8.
8. 8.

LUBOMÍRA STUPKY
a dne 27. září 2019 vzpomeneme jeho nedožitých 65. narozenin
Za tichou vzpomínku děkujeme. Rodina Stupkova.
Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 28. srpna 2019 uplynulo 18 let, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF ŠPAČEK
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Zas je tu měsíc srpen a ten den v kalendáři, to jsi nás navždy opustil,
bolest a prázdnotu v našich srdcích zanechal.

Dne 29. srpna 2019 uplynulo 21 let, kdy zemřel pan

ZDENĚK ČERMÁK
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Hana
a synové Zdeněk, Radek a Petr s rodinami.
Vzpomínka
Vždy nám rozdával humor a vtip. S veselou náladou žilo se líp. Do dáli
zazníval jeho hlasitý smích, který u srdce hřál, ať bylo teplo, neb padal sníh.
Dne 30. srpna 2019 by se dožil 73 roků a 14. září vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás opustil pan

MILAN STEHLÍK
S láskou a úctou vzpomíná družka Renáta s celou rodinou.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 31. srpna 2019 by se dožil 68 let pan

JAROSLAV LILKO
S láskou a bolestí stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
…odešel příliš brzy, ale nikdy neuplyne tolik času, aby vzpomínky nebolely…
Dne 1. září 2019 by oslavil 50. narozeniny a dne 29. září uplyne 8 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek a manžel, pan

ROMAN STAVĚL
S láskou a modlitbou vzpomínají manželka s dětmi.
Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil…
Dne 4. září 2019 by se dožil 83 let pan

VLADIMÍR TESAŘ
ze Slavkova u Brna
S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.
Vzpomínka
Dne 10. září 2019 uplyne rok, co nás navždy opustil
náš dědeček, tatínek, manžel, bratr a kamarád, pan

BOHUMIL HOLOUBEK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.
Manželka, synové s rodinami, sestra s rodinou.
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 2019 uplyne deset let, kdy nás navždy opustila paní

B O Ž E N A V R Á N OVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami.

INZERCE
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
PRONAJMU dlouhodobě 3+1 byt v přízemí
ve Slavkově u B. na ZH. Tel. 737 110 667.
HLEDÁME ke koupi byt 2+1/3+1 ve Slavkově a v okolí. Tel. 739 912 867.
NA VYŠKOVSKU koupím RD k trvalému
bydlení. Tel. 703 668 397.
DOUČÍM matematiku pro ZŠ a SŠ. Tel.
604 293 976.
DOUČÍM AJ a NJ pro ZŠ a SŠ. Tel. 604
293 970.
MLADÁ rodina hledá ke koupi byt nebo
rodinný dům ve Slavkově a okolí. Máme
hotovost. Prosím volejte nebo SMS –
739 059 029. Děkuji.
KOUPÍM gramofonové LP desky: BSP
(Střihavka, No guitars), Wanastowi vjecy,
Lucie, Lucie Bílá – Missariel, Kabát, Tři
sestry, Zuby nehty, Buty, Luboš Pospíšil,
Alice, Orlík, Plastic People, Arakain.
200–300 Kč/ks. Tel. 604 706 900.
KOUPÍM knihu Kočkám vstup zakázán od
L. Štíplové z r. 1972. Tel. 774 120 998.
PANÍ na běžný úklid malé domácnosti,
Slavkov, 2x měsíčně – 130 Kč/hod. Tel.
606 781 424.
53LETÝ hledá práci ve Slavkově a okolí –
řidič sk. B nebo do skladu apod. u malé
firmy nebo živnostníka. T. 702 680 607.
PRONAJMU garáž dlouhodobě na ZH ve
Slavkově se zapojenou elektřinou. Tel.
606 683 887.
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Eddy Merckx a Ivan Křivánek • Foto: archiv IK

Tour de France se
slavkovskou účastí
Účastnice cvičení Pilates • Foto: archiv

Pravidelná cvičení Pilates
Zveme Vás na pravidelné cvičení Pilates od
září do prosince, které vede Mgr. Libuše Vlachová. První cvičení se koná 16. září od 16.30
do 17.30 hodin v tělocvičně ZŠ Tyršova a pak
každé pondělí ve stejnou dobu. Za deset cvičebních hodin zaplatíte 200 Kč a zdravotní pojišťovny na něj poskytují příspěvek. Je vhodné
absolvovat celý komplex zdravotního cvičení,
kde se postupuje od lehkého rozcvičení po celkovou relaxaci. Stačí přijít, vzít si pohodlný
cvičební úbor, přezůvky, podložku (karimatku)
a ručník. Při cvičení také používáme míčeoverbaly a cvičební gumy, které pomáhají
k uvolnění celého těla. Každý účastník cvičí
podle svých zdravotních možností a věku. Nemusím připomínat, že pravidelné cvičení v ko-

Slavnostního startu Tour de France 2019,
který se konal u příležitosti 50. výročí prvního titulu pětinásobného šampiona Eddyho
Merckxe, se zúčastnil i velký propagátor našeho města, cyklista, bývalý železný muž
a několikanásobný mistr světa v jízdě na drezíně Ivan Křivánek. Prvních pět etap doprovázel cyklisty na trati s dřevěnou drezínou.

Výstava motýlů
Cvičení Pilates • Foto: archiv

lektivu přispívá k dobré náladě, relaxaci, ke
zlepšení pohyblivosti a udržení dobré kondice
a samostatnosti do vysokého věku. Toto platí
zejména pro diabetiky, kdy správné stravování
a pohyb pomáhají k dobré kompenzaci diabetu.
Všem účastníkům cvičení přejeme pohodu
Marie Miškolczyová
a radost z pohybu.

Papouščí zoologická zahrada v Bošovicích Vás srdečně zve na výstavu denních motýlů naší vlasti,
která se uskuteční ve dnech
10. září až 31. října 2019 v Centru ekologické
výchovy zoo. Výstava bude doplněna o fotografie motýlů. Otevřeno denně 10–18 hodin,
v říjnu do 17 hodin.

Jazykové centrum Bučovice a Slavkov u Brna
OZVĚNY SUMMER CAMPU 2019 – ANGLICKÝ JAZYKOVÝ KURZ PRO I. A II. STUPEŇ ZŠ
Som učiteľkou angličtiny a na toto leto som
si hľadala aktivitu, ktorá ma bude baviť, zaujímať a kde využijem aj angličtinu. Dozvedela
som sa o Summer Camp v Bučovicích. Zistila
som si viac informácii o predošlých ročníkoch,
o aktivitách plánovaných na Summer Camp
2019 a bola som nadšená. Chcela som sa preto
zapojiť do organizácie a realizácie, čo sa mi aj
podarilo.
V pondelok, prvý deň, som spoznala skupinku, s ktorou strávim celý týždeň – deti od
10 do 15 rokov. Bola som milo prekvapená.
Spolupracovali, zohrali sa, mali záujem o rôzne
aktivity, o komunikáciu. V školách dnes na komunikáciu nezostáva veľa času a preto je super,
že deti majú záujem o anglické letné kempy,
kde praktizujú rozprávanie.
Ako to prebiehalo? Zoznámili sme sa, každý
deň sme sa rozprávali o štátoch ako USA,
Francúzsko, Anglicko, Taliansko, Kanada.
Učili sme sa spolu slovnú zásobu o športoch

Účastníci kempu • Foto: archiv JCB

ako napr. baseball, plávanie prostredníctvom
obrázkov, pantomímy, hier. Každý deň so
sebou priniesol niečo nové. Snažili sme sa
u detí podnecovať komunikáciu v angličtine napríklad aj prostredníctvom skype rozhovoru
s Angličanom, ktorý deťom odpovedal na ich
zvedavé otázky.
A aký je môj celkový dojem z tohtoročného
Summer Camp? Splnilo to moje očakávania.
S chuťou som prišla a nadšená som odišla.
Myslím, že ak mi to okolnosti dovolia, tak bez

váhania do toho pôjdem zas a budem veriť, že
v skupine nájdem znovu nadšené deti, ktoré
budú ready to learn and speak English.
Monika Charvátová, Jazykové centrum Bučovice a Slavkov u Brna.

Zápis a rozpis jazykových kurzů pro předškolní děti i dospělé. Začínáme 17. 9.

www.jazyky-bucovice.cz
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Dny otevřených ateliérů 2019
Ve Slavkově u Brna Vám svůj ateliér a díla
představí Daria Bernadeta Novotná, slavkovská malířka a výtvarnice. Přijměte srdečné pozvání do ateliéru v areálu Destila, s. r. o., na
adrese Slovanská 758 ve dnech 28. a 29. 9.
Unikátní akce, kdy jihomoravští umělečtí
tvůrci zpřístupní svá zázemí a otevřou ateliéry a uměleckořemeslné dílny široké veřejnosti. Projekt, který nabízí umělcům jedinečnou příležitost představit svoji tvorbu
přímo v místech svého vzniku, navázat nové
kontakty s milovníky umění, seznámit veřejnost se svou tvorbou pro jednou trochu
jinak než na běžné výstavě. A naopak návštěvníci mají možnost poznat různé umělecké techniky a seznámit se s vlastním výrobním procesem.
Pokud vás zajímá, jak a kde vznikají umělecká díla nebo si chcete prohlédnout tvůrčí zázemí kumštýřů, tak neváhejte a v průběhu posledního zářijového víkendu se vydejte na
návštěvu galerií a ateliérů v rámci projektu
Dny otevřených ateliérů na jižní Moravě. Budete mít jedinečnou možnost zhlédnout rozmanitou tvorbu výtvarníků, uměleckých řemeslníků a dalších umělců, kteří mají zájem pozvat
veřejnost do svého ateliéru či dílny, předvést
techniku své tvorby, prezentovat ji a promluvit
s návštěvníky o svém díle. Poodhalíte, kde hle-

Dny otevřených ateliérů 2019
28. a 29. září od 10 do 17 hodin

dají inspiraci, co ovlivňuje a formuje nezaměnitelný charakter i osobitý rukopis jejich děl.
Ateliéry a galerie budou otevřeny po oba

dny od 10 do 17 hodin v okresech Brno-město,
Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Vydan
škov, Znojmo.

Obraz D. B. Novotné • Foto: archiv DBN

Akademie bojových umění – nábory, tréninky a novinky v sezoně 2019/2020
K R AV M A G A / K R AV M A G A K I D S / M U AY T H A I A N O V Ě K I C K B O X P R O D Ě T I
V loňském školním roce proběhlo spoustu
seminářů a workshopů jak v České republice,
tak v zahraničí. Nejen studenti akademie se
účastnili různých seminářů pod vedením Petra
Hlaváče a Raffiho Saar Livena. Některé semináře byly i pro veřejnost, jako je např. obrana
a použití teleskopického obušku, přepadení ve
vozidle, sebeobrana pro ženy a dívky, střelecký
seminář, přepadení v letadle a mnoho dalšího.
Opět proběhl seminář Krav Maga a Jiu Jitsu
v anglickém městě Milton Keynes, kterého se

účastní každoročně i spoustu studentů z Akademie Bojových Umění ze Slavkova a Vyškova. Samozřejmostí je pro nás pořádat i semináře pro děti. Seminář s názvem BootCamp
Kids proběhl již potřetí na území města Slavkov. Zahájení bylo v naší akademii, dále v prostorách squashe sportovního centra Bonaparte,
následoval oběd a zakončení v zámeckém
parku a nádvoří. Letošní šestý mezinárodní seminář : International BootCamp byl v počtu 90
cvičenců z různých zemí a oddílů. Mimo ČR,

Slovenska, Polska a Anglie k nám zavítal také
nadšenec z Capo Verde. Většina si sáhla až na
dno, ale zvládl to každý. Školní rok byl zakončen pro všechny studenty zkouškou na žákovské stupně.
Novinkou pro letošní rok bude bezesporu
otevření dvou nových oddílů Krav Maga Kids
v Morkovicích a v Ivanovicích na Hané.
Pro letošní školní rok máme pro vás následující oddíly: Krav Maga Mini Kids 5–7 let,
Krav Maga Kids sk. A (úplní začátečníci),
Krav Maga Kids sk. B (pokračující z předchozího roku), Krav Maga pro dospívající a dospělé od 16–99 let. Každý trénink se studenti
zlepšují jak ve fyzické kondici, tak psychické
odolnosti. Prioritou je, aby se každý naučil
adekvátně reagovat na verbální i neverbální
útok. Obrana proti jednomu i více útočníkům,
se zbraní i beze zbraně. A jako každý rok připravujeme pro všechny studenty ABU i veřejnost různé semináře/workshopy se zahraničními mistry bojových sportů a umění.
Veškeré informace naleznete na naších
stránkách v sekci přihlášky – dny tréninků,
časy, rozdělení skupin, ceny a mnoho dalšího
včetně přihlášek i do nových oddílu Kickbox /
Thai box a Kickbox pro děti na www.akademie.asia. Budeme se těšit na viděnou.
Instruktoři ABU

Slavkovský zpravodaj na internetu
Účastníci kurzů • Foto: archiv ABU

www.slavkovskyzpravodaj.cz
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Z činnosti junáků • Foto: 2x archiv Junáka

Nový skautský rok klepe na dveře

Děvčata a chlapci z našich oddílů prožili
téměř dva měsíce skautských prázdnin a v září
se opět začnou scházet s kamarády v oddílech
ve slavkovské klubovně. Září je ideální také
pro zahájení pravidelné účasti dětí ve skautských oddílech.
První schůzky děvčat – skautek, světlušek
i benjamínků – proběhnou v pátek 20. září od
17 hodin, chlapci – skauti a vlčata – se sejdou

ve stejném termínu, nejmladší chlapci Benjamínci (vedoucí Bob Holoubek a Zdenka Sigmundová) se poprvé sejdou 6. září v 17 hodin.
Všechny schůzky budou v klubovně Junáka na
Sídlišti Nádražní.
Informace pro rodiče dětí, které chtějí začít
navštěvovat oddíly Junáka Slavkov, podají:
• dívky – Ondřej Horák-Ondra, tel. 602 377
284, horakondr@gmail.com

• chlapci – Bohumil Holoubek-Bob, tel. 605
988 380, bob.hol@seznam.cz
Prezentaci naší činnosti a organizace najdete
na webu www.junakslavkov.cz .
Přejeme našim členům dobrý začátek školního roku, jejich rodičům dostatek trpělivosti
při zahájení školního roku a těšíme se na nové
společné zážitky skautek a skautů v našich odVedoucí oddílů Junáka Slavkov u Brna
dílech!

Cesta do pravěku a Cesta kolem světa

Lesní klub Pampeliška • Foto: archiv klubu

Lesní klub Pampeliška pořádal během letních prázdnin příměstské tábory Cesta do pravěku a Cesta kolem světa (29. 7.–2. 8., 12. 8.
až 16. 8. 2019).
S cestou do pravěku jsme prošli obdobím
od starohor až po předchůdce člověka. Poznávali jsme jak vznikal život na zemi, jak
žili dinosauři, zahráli jsme si na Homo erectus a rozdělávali oheň. Zážitkovou hrou
venku se děti dozvěděli mnoho nových a zajímavých informací o životě v pravěké době.
Následující tábor nás zanesl do Evropy, Asie,

Afriky, Ameriky a Austrálie. Vyráběli jsme
a chutnali tradiční jídla dané země – mozzarelu, olivy, hummus, kuskus, mátový čaj, surové kakao… Hráli jsme si na Afričany, indiány, rozezvučili jsem „didgeridoo“, pěli jsem
indiánskou píseň při obřadu, poznávali zvířata, hráli jsme na medvědy a lososy
a mnoho, mnoho dalšího.
Děti si tábory užily, chtěly na nich zůstávat
co nejdéle a jejich úsměv nám byl odměnou.
Děkujeme, za parádně prožitý čas!
Alena Marková

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím všechny příznivce řídítek a jedné
stopy. Z výpravy do Švýcarska, na střechu Evropy a z všemožných alpských průsmyků jsme
se vrátili bezpečně a v pořádku, naplněni jezdeckými zážitky i poznáním. Máme letos už
hodně odjeto. Řekli byste, mají toho dost, vidíte a nemáme! Léto zdaleka nekončí, chceme
ho využít do posledního slunečního paprsku.
Na tři dny vyjedeme do Slovenského ráje.
Cílem je obrousit stupačky o Slovenské silnice
horských sedel. Přitom se za každým svodidlem potěšit výhledem na přírodní scenérie.
Navštívíme pamětní místa slovenského odboje

a budeme hledat stopy svérázného folkloru
v zapomenutých údolích. Odjíždíme 23. srpna
v 9 hodin od benzinky Shell.
Do konce léta ještě stihneme cestu po stopě
Caesarovy oblíbené X. legie a taky trochu poznat moderní sakrální stavby v Dolním Rakousku. Poslední výprava v měsíci září nás zavede
na Myjavu obdivovat lidovou architekturu Slovácka, lidové kroje a krajinu Bílých Karpat.
Připomeneme si osobnost M. R. Štefánika
a vyjedeme až na vrcholu Bradlo k jeho mohyle. Navštívíme rodný dům bratrů Joži
a Franty Úprkových a zažijeme mnoho dalšího.

Před námi je organizace podzimní části
sportovní sezony, hlavně příprava pravidelného
podzimního motokrosu týmů a jednotlivců.
Letos uspořádáme již 16. ročník tohoto oblíbeného závodu. Podrobnosti se dozvíte včas
v příštím, zářijovém zpravodaji.
Přátelé, hluboko v duši motorkáře jsou nebojácnost, čest a odvaha. Přidejte se k nám
a nechte je vystoupit na povrch. Těším se na
společné setkání při některé naší klubové akci.
Více na stránkách: mkausterlitz.cz, fechtl.cz,
nebo slavkov.cz v kategorii kalendárium.
Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

Výlet do Švýcarska • Foto: 2x archiv klubu
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – září

Prázdniny v KC Korálky
V měsíci červenci a srpnu jsme pořádali
v KC Korálky táborové pobyty pro děti ve
věku 7–11 let. Děti poznávaly historii našeho
města a okolí, navštívily slavkovský zámek,
podzemí zámku i napoleonskou výstavu. Vyzkoušely si nabíjení děla i historické kostýmy.
Velkým překvapením pro ně byla návštěva
francouzského vojáka. Také jsme si vyšli na
Jalový dvůr a vyzkoušeli jízdu na koních. Exkurze na kozí farmě ve Vážanech nad Litavou
a nová živá LIKO-stezka rozšířila a obohatila
vědomosti dětí o zvířatech, o přírodě
a o ochraně životního prostředí. Že máme rádi
své město i zvířátka bylo vidět z obrázků, které
si děti nakreslily a namalovaly. Komunitní centrum se nám tak proměnilo na velkou galerii
výtvarných děl. Oba tábory jsme zakončili hledáním pokladu, opékáním špekáčků a vodní
bitvou.
Odměnou nám všem, které jsme tábory připravily, byly usměvavé a spokojené děti. Tak
ahoj příští léto!
Dagmar Živníčková, Zdeňka Chudárková,
Eva Kellner-Fialová, Hana Fáberová

Škola štěňat
Kynologický klub Černčín pořádá v areálu
KK Černčín od 8. září Školu štěňat. Kurz nabitý informaceni pro začínající pejskaře zahrnuje 10 lekcí a stojí 1500 Kč. Počet je omezen na 10 štěňat. Přihlášky posílejte na
kkcerncin@gmail.com. Podrobné informace
najdete na kkcerncin.estranky.cz.

Slavkovský zpravodaj na internetu
www.slavkovskyzpravodaj.cz

Pranostika: Na Panny Marie narození
(8. září) vlaštoviček shromáždění.
S měsícem září odchází teplé letní počasí.
Dostatek slunečních paprsků dává ovoci potřebné cukry a vybarvuje plody, aby získaly lákavou barvu. Po sklizni ovoce a zeleniny začneme s přípravou zahrady na zimu. Nyní je
čas na připevnění lepových pásů a vlnité lepenky na zabránění návratu různých škůdců,
kteří se budou vracet do korun stromů. Také
prohlédneme angrešty a rybízy u kterých odstřihneme konce výhonů napadených hnědým
padlým. Je lepší je spálit, tak jako odplozené
výhony ostružiníku a maliníku jednou plodícího, zejména pokud na nich byla rez.

Připravíme si jámy pro výsadbu nových
ovocných stromků a keřů, protože ovocné
školky začnou začátkem října prodávat nové
výpěstky.
Naše organizace bude přijímat objednávky
ovocných stromků a keřů, které pro vás můžeme přivézt z uznaných ovocných školek.
Pokud budete mít zájem, vložte svoji objednávku do schránky v domě zahrádkářů Čs. armády č. 252 do 12. října 2019. Uveďte požadovanou odrůdu a druh, výšku stromku, adresu.
Pro oznámení prodeje uveďte tf. číslo. Objednávku můžete zaslat též na naši e-mail adresu:
www zahradkari.slavkovubrna@seznam.cz.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Podzimní akce zahrádkářů
Zpracovna ovoce bude z důvodů nízké
úrody ovoce letos zpracovávat ovoce a vařit povidla pouze na objednávku. Proto své požadavky na moštování oznamte na tel. 799 529
811 pan Kuběna Vítězslav mezi 18. až 20. hodinou. Pro vaření povidel volejte 799 529 812
pan Soukop Václav.
Zájezd
ZO ČZS Slavkov u Brna si vás dovoluje pozvat na jednodenní zájezd v sobotu 5. října do
Mikulčic (slovanské hradiště), Valtic (výstava

zahradnictví, vinařství a krajiny), Pavlova ( Archeopark) a na posezení u vína s večeří v Dolních Dunajovicích.
Cena zájezdu je 500 Kč pro členy ZO ČZS
Slavkov u Brna a jejich rodinné příslušníky
(manžel, manželka a nevýdělečný člen rodiny).
Ostatní účastníci 600 Kč. V ceně zájezdu je doprava, vstupné a večeře. Přihlašovat se můžete
osobně u pana Vítězslava Kuběny tel. 799 529
811 (volejte prosím mezi 18. a 20. hod.) nebo
e-mail zahradkari.slavkovubrna@seznam.cz.

Podpořte projekt ČZS Slavkov u Brna
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slavkov u Brna realizuje projekt
modernizace technologického vybavení moštárny – I. etapa.
Cílem je pořízení
stroje, který odstraní namáhavou ruční práci,
zvýší kapacitu zpracování a umožní dlouhodobé udržení služeb
moštárny pro veřejnost za přijatelných podmínek.
Náš projekt byl akceptován Nadací
ČEZ pro podporu do výše 60 tis. Kč,
ale musí být naplněn body za pohybové aktivity v programu Pomáhej
pohybem. Pro získání plné částky
podpory je třeba získat cca 130
tisíc bodů za různé pohybové aktivity. Ve stručnosti, co je potřeba
od Vás:
- stáhnout si do chytrého mobilu aplikaci EPP
- zaregistrovat se

- vždy na začátku aktivity si v mobilu zapnout
aplikaci EPP, zvolit druh aktivity a po skončení sportovního výkonu aplikaci ukončit.
Aplikace se chová jako jednoduchý sport
tracker, je uživatelsky přívětivá. Během aktivity nevyžaduje datové připojení (nečerpá datový tarif), až v případě přidělení bodů konkrétnímu projektu.
Náš projekt bude v aplikaci EPP zařazen
od 16. 9. 2019 po dobu 30 dnů, a v této době
lze získané body pro něj přidělit. Ale sbírat
je můžete hned.
Detaily vše na
www.pomahejpohybem.cz.
Předem děkujeme všem, kteří
nás
podpoří.
Máme na to necelé dva měsíce –
pojďte do toho
s námi!
Za výbor ZO ČZS Slavkov u Brna
Jiří Matyáš, předseda výboru

Sadaři 21. století

Pohozené ovoce v Oboře • Foto: P. Doubek

Posledních několik let, zejména dva roky,
kdy byla velká úroda ovoce se rozmohl takový
nešvar v západní dolní části obory (a přilehlých
pozemcích města) u hlavní stezky přes oboru,
která je hojně využívána na procházky, běh,
jízdu na kole. Jedná se o to, že někteří lidé-majitelé sadů pod oborou obtěžují mě jakožto souseda a určitě i ostatní občany svými nepovedenými výpěstky, které zde jednoduše odhazují,
což obtěžuje okolí pohledem, zápachem a při-

tahuje to všelijakou havěť. Začalo to vyhrabaným mechem s listím a trávou, potom jablky
a letos velkým množstvím meruněk a domnívám se, že to bude letos pokračovat zase jablky.
Místo odvezu do nejbližšího zeleného kontejneru nebo výkopu jámy na svém pozemku (je
to nemoderní, je to pracné, stojí to čas) tak
žádná starost a šup s tím do obory a na sousední
pozemky města. Měli by se nad sebou zamyPetr Doubek
slet, jestli mají čím…
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V LETOŠNÍM ROCE SI PŘIPOMÍNÁME 150 LET OD ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL VE SLAVKOVĚ U BRNA

150 let Sokola ve Slavkově u Brna (VI)
Anna Mezníková
Nejlepší slavkovskou atletkou třicátých let
byla Anna Mezníková (*2. 7. 1913). Její rodiče
vlastnili obchod se smíšeným zbožím v Husově
ulici č. 8. Členkou TJ Sokol byla již od žákovských let a její hlavní disciplínou byl atletický
pětiboj. Kromě atletiky cvičila na nářadí, byla
členkou volejbalového družstva a také hrála
v ochotnickém odboru Sokola (hrála mj. ve hře
Honza v zakletém zámku – 1926, Strakonický
dudák – 14. 4. 1929 nebo Pasekáři – 29. 6. 1928).
V pětiboji dosahovala v první polovině 30. let
vynikajících výsledků. I v jednotlivých dílčích
disciplínách, kterými byly skok do výšky, skok
do dálky, vrh koulí, hod oštěpem a běh na 60/100
m, dosahovala na svou dobu mimořádných výkonů. Např. ve skoku dalekém byla v roce 1934
výkonem 501 cm v čele republikových tabulek.

Vzorně reprezentovala nejen mateřskou TJ
Sokol Slavkov u Brna, ale i Brno a Moravu
v celostátních závodech.
Zřejmě rok 1935 byl jejím posledním aktivním závodnických obdobím – 2. 10. 1935 obdržela z Druhé brněnské župy „poděkování za
dosavadní činnost a přání všeho nejlepšího
v novém životním směru“. Anna Mezníková
se vdala se za Ing. Vojtěcha Křováčka. Bydleli
spolu v Hodonínské ulici (dnes Čs. armády)
č. 1047. Ještě předtím (v květnu 1934) dokončila s výborným prospěchem cvičitelskou školu
ČOS a další rok nastoupila jako cvičitelka v TJ
Sokol Slavkov. Pomála s tělesnou výchovou
i na obecné škole.
Vychovala dvě dcery (Libuši a Hanu), které se
v 60. letech odstěhovaly do Brna. Anna Křováčková se v r. 1981 odstěhovala do Králova Pole.

Anna Mezníková-Křováčková • Foto: archiv

2. 9. 1934, závody v Praze. A. Mezníková s č. 17 • Foto: archiv

1935 – zleva: Horáčková-Stárová, Kreizlová, Mezníková • Foto: archiv

Anna Mezníková – vrh koulí • Foto: archiv

Veřejné cvičení ve Slavkově v r. 1931, dorostenky. Halová M., Mezníková A., Husičková V., Zelinková B. • Foto: archiv
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Některé výsledky Anny Mezníkové
5. 6. 1933
výška
dálka
koule
míč
60 m

134 cm
474 cm
788 cm
28,65 m
9,8 vt.

27. 8. 1933 Brno – pětiboj (1. místo)
výška
130 cm
dálka
494 cm
koule
796 cm
oštěp
20,90 m
60 m
8,8 vt.
1. 10. 1933 – Závod Praha–Brno–Bratislava –
pětiboj (2. místo)
dálka
482 cm
100 m
13,4 vt.
8. 8. 1934, Brno – pětiboj
dálka
484 cm
výška
136 cm
2. 9. 1934 Praha – pětiboj (2. místo)
28. 9. 1934 Bratislava – pětiboj (2. místo)
30. 9. 1934 Praha – dálka (2. místo – 501 cm)

Anna Mezníková – skok do výšky v r. 1933 • Foto: archiv

➘

Župní zájezd do Hodějic 16. 9. 1934 • Foto: archiv

1. říjen 1933, Praha. A. Mezníková s č. 4 • Foto: archiv

Vítězné družstvo Brna, 27. 8. 1933. Anna Mezníková označená šipkou. • Foto: archiv

Červen 1929, Nácvičná ve Slavkově. V úborech dole zleva: J. Hejtmanová, M. Hradilová, A. Mezníková, H. Halová,
M. Halová • Foto: archiv

Zpracoval Bedřich Maleček
Pokračování v příštím čísle
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Výsledky nejlepších slavkovských atletů
v první polovině roku 2019
Členové oddílu Atletika Slavkov u Brna, z.s,
se stále více zviditelňují na krajské i celorepublikové atletické scéně. Za osm let trvání oddílu
se hrstce nadšenců podařilo vybudovat slušnou
základnu mladých atletů, z níž nejstarší už
věkem postoupili do kategorie dorostu. Úspěšní
jsou nejen atleti startující za oddíl Atletika
Slavkov u Brna z. s., ale také ti, kteří dnes reprezentují konkurenční oddíly (AHA Vyškov,
Olymp Brno, Univerzita Brno, TJ Břeclav),
avšak jejich atletické začátky jsou spojeny se
Slavkovem.
Stručné shrnutí výsledků soutěže družstev:
Krajská liga atletických přípravek (skupina D) – smíšená družstva
Slavkov u Brna A, B; Orel Vyškov A, B; AK
Tišnov A, B a AC Čejkovice. Slavkovská dvě
smíšená družstva obsadila po základních kolech 1. a 3. místo. (Do finále postupují první
dvě družstva). V krajském finále, které se uskuteční 19. 9. 2019 ve Slavkově, bude slavkovskou atletiku reprezentovat jeden tým. Nejúspěšnějšími závodníky základních kol byli:
Ondřej Slezák, Barbora Hořavová, Alexandra
Duráková, Filip Vrána, Anna Čižmárová, Vojtěch Růžička a Valentina Blaháková.
Krajský přebor družstev mladšího žactva
(skupina B) – hoši, dívky
Slavkov u Brna, TJ Lokomotiva Břeclav,
AHA Vyškov, AK Hodonín, AC Čejkovice,
Orel Vyškov. V nabité konkurenci se podařilo
postoupit do finále v Blansku (26. 9.) pouze
družstvu hochů. Družstvo dívek bylo oslabené
kvůli nemocem, zranění, a špatnému závodnímu přístupu. Nejúspěšnějšími závodníky
byli: Lukáš Bok, Ondřej Šimek, Jan Fiala,
David Machek, Julie Kachlířová, Veronika
Hoždorová a Julie Hrubá.
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Stručné shrnutí úspěchů jednotlivců:
MLADŠÍ ŽACTVO:
Lukáš Bok:
- 1. místo přebor JM a Zlínského kraje v hale
v běhu na 60 metrů
- 1. místo přebor JM a Zlínského kraje v hale
v běhu na 150 metrů
- 1. místo Mistrovství Moravy a Slezska
(dále jen MMS) v hale ve vrhu koulí
- 2. místo MMS v hale v běhu na 150 m
- 6. místo MMS v hale v běhu na 60 m
- 1. místo přebor JM a Zlínského kraje v hale
ve vrhu koulí
- 1. místo přebor JM kraje v běhu na 60 m
- 1. místo přebor JM kraje v běhu na 300 m
- 1. místo přebor JM kraje ve vrhu koulí
- 4. místo Letní olympiáda dětí a mládeže
v běhu na 300 m
Ondřej Šimek: 2. místo přebor JM kraje
v hodu kriketovým míčkem
Jan Fiala:
- 3. místo přebor JM a Zlínského kraje v hale
ve vrhu koulí
- 3. místo MMS v hale vrh koulí
Julie Hrubá: 3. místo přebor JM a Zlínského kraje v hale ve vrhu koulí
STARŠÍ ŽACTVO:
Pavel Peksa:
- 1. místo přebor JM kraje ve skoku dalekém
- 2. místo přebor JM kraje v běhu na 60 m
- 3. místo přebor JM kraje v běhu na 150 m,
Patricie Pavlíková: 19. místo Mistrovství
ČR v sedmiboji
Marek Hrubý:
- 2. místo přebor JM kraje v hodu diskem
- 3. místo přebor JM kraje ve vrhu koulí
DOROST:
Veronika Andrýsková: 13. místo Mistrovství ČR v sedmiboji
Robert Gonda:
- 2. místo Mistrovství JM kraje ve skoku vysokém
- 3. místo MMS kraje ve skoku vysokém
- 2. místo Mistrovství Jižní Moravy ve skoku
vysokém

- 3. místo Mistrovství Jižní Moravy ve skoku
dalekém
Václav Krauer:
- 4. místo Mistrovství Jižní Moravy ve skoku
dalekém
- 9. místo MMS ve skoku dalekém
- 6. místo Mistrovství Jižní Moravy v běhu
na 100 m
- 6. místo Mistrovství Jižní Moravy v běhu
na 200 m
- 10. místo Mistrovství ČR ve skoku dalekém
Tereza Janů:
- 5. místo MMS v hale v běhu na 60 metrů
- 8. místo MMS v běhu na 100 metrů překážek
- 10. místo MMS v běhu na 100 metrů
Ondřej Slezák:
- tento nadějný atlet, věkem spadající ještě
do přípravky, vyhrává řadu přespolních běhů
a běžeckých závodů v okolí. Je velkou posilou
družstva přípravek a po právu získal ocenění
města Slavkov u Brna v kategorii Sportovec
roku 2018.
V první části letošního roku se také podařilo
uspořádat na domácím stadionu několik úspěšných a divácky zajímavých závodů. Na podzim
se v prostředí krásného slavkovského stadionu
uskuteční již zmiňované finále Krajské ligy atletických přípravek. V příštím roce se náš oddíl
uchází o pořadatelství Mistrovství ČR v běhu
na 10 000 m na dráze. S ohledem na rostoucí
členskou základnu, řadu sportovních úspěchů
a zájem o atletiku lze říci, že se slavkovské atletice daří. Věříme, že se nastavený trend podaří
udržet a úspěchy dále rozvíjet.

Nábor nových členů
V úterý 10. září proběhne nábor nových
členů nejmladší skupiny atletů (1. třída ZŠ)
a doplnění do stavu ostatních tréninkových
skupin. Nábor proběhne na základě měřených
výkonů v následujících disciplínách: běh na
60 m, skok daleký, běh na 300 m.
Jakub Navrátil

KALENDÁŘ AKCÍ – ZÁŘÍ 2019
Datum

7. 9.
11. 9.
14. 9.
15. 9.
18. 9.

hod.

16.00
19.00
9.00
18.00
16.00

akce/místo konání

pořadatel

21. 9. 9.00–17.00
21. 9. 10.30–15.30
21. 9.
17.00
28. a 29. 9.
9–17
28. a 29. 9. 10–17
29. 9.
19.00

Slavkovská pípa, start u hostince Na Špitálce
Z. Poláček
Koncert Esther Yoo a Czech Virtuosi, Historický sál zámku
o. s. Na kolečkách
Chlapský okruh II, sraz na vlakovém nádraží
V. Vykoukal
Finále soutěže Miss a Mistr Charme 2019, Historický sál zámku
Charme Models
Přednáška doc. Daniely Tinkové, Ph. D. z Karlovy Univerzity:
Francouzský švindl svobody, Rubensův sál, zámek
ZS-A
Václavský jarmark, zámecký park
ZS-A
Kostýmované prohlídky zámku s Napoleonem: Per Vobis
Per Vobis
Koncert Dechového orchestru ZUŠ Němčice nad Hanou, nádvoří zámku
ZS-A
Den seniorů, nádvoří zámku, zámek
ZS-A
Dny otevřených ateliérů, ateliér D. B. Novotná, areál Destily, Slovanská 758
Koncert Hany Zagorové a Petra Rezka, SC Bonaparte
Mamut Agency

Výstavy na zámku
1. 5.–3. 11. 9–17
10. 5.–31. 8. 9–17
22. 3.–8. 12. 9–17
11. 7.–26. 9. 9–17
12. 9.–24. 11. 9–17
3. 9.–26. 9. 9–17

Expozice Právo útrpné, zámecké podzemí
Výstava Nerosty a zkameněliny, severní část bývalých koníren
Expozice Austerlitz – malé město velkých dějin, bývalé konírny
Výstava Fatra, zámek
Výstava porcelánu
Slavkovské restaurování, bývalé konírny (pouze ve všední dny)

ZS-A
ZS-A
ZS-A
ZS-A
ZS-A
ZS-A

Jiřičky obecné

Vlaštovka obecná

Labutí rodinka

Pelmel nejen o přírodě Slavkova

Mladé labutě

Slavkovské labutě si postavily hnízdo v rákosí na
velkém rybníce. Od začátku panovaly obavy, jestli
to dobře dopadne. Zvedající hladinu při napouštění
rybníka labutě zvládly a horečným přistavováním
a zvyšováním hnízda snůšku zachránily. Od 10.
března sedí samice na hnízdě a samec ostražitě pozoruje okolí. 4. května se samice vydala na vodu
s devíti mláďaty! Tak vysoký počet v ČR letos žádný
labutí pár nevyvedl. Labutí rodiče s mláďaty však
zkušeně velký rybník okamžitě opustily, protože by
malé labuťky skončily v tlamách sumců. Vydaly se
na cestu po Litavě na mokřad Šámy. Tam, v hustém
rákosí našly klid a bezpečí.
Letos je to se srážkami dost lepší jako vloni. Hladina vody na Litavě to moc nenaznačuje. Bohužel,
co naprší, proletí zregulovaným korytem do Černého moře. Státní podnik Povodí Moravy by měl jít
příkladem a vodu v tocích a v krajině zadržovat.

Kukmák bělovlný

Kukmák bělovlný, to je jméno, co? Je to ale velmi
krásná a poměrně vzácná houba. Vyrostla na jednom pařezu lípy téměř v centru Slavkova.

Mládě kalouse ušatého

Žluva hajní

Žluva hajní, jeden z nejkrásnějších, ale i nejvzácnějších ptáků. Je v seznamu ohrožených živočichů
zařazena jako silně ohrožený druh. Postavila si v zámeckém parku hnízdo nedaleko dolního bazénu.
S velkým napětím jsem očekával, jak se vypořádá
s monstrózními akcemi pořádanými poslední dobou
v zámeckém parku. Jak jsem předpokládal, nevypořádala. Neustálé rušení a hluk v tomto místě nedovolil, aby rodiče mláďata dokrmila… Smutné.
Hraboši jsou tématem srpna. Gradace a degradace
je každému hospodáři známá. V přírodě je to tak zařízené a Stutox II zde nemá místo. Pak dochází
k úhynům jejich nechtěných konzumentů a predátorů. Namísto sypání jedů na hraboše by bylo vhodnější dát prostor jejich přirozeným nepřátelům. Ti
letošní hraboší rok „vycítili“ a projevily se u nich

na polích, který může mít na rozmnožení hrabošů
vliv.
Jedním z nejdůležitějších likvidátorů hrabošů, kalous ušatý, je tradičním obyvatelem slavkovského
intravilánu. Zimuje v těchto letech v Jiráskově ulici
v počtu cca 10–20 ks. Co je to ale proti 120 ks před
40 lety! Hnízdí stále v zámeckém parku, alejích, sadech a jinde, avšak zdaleka ne, jak v dřívějších letech. Pokles jejich hnízdní populace je cca 70%!
Uvidíme, jak se na jejich počtu projeví silné kácení
stromů na Jiráskově ulici. Letos jsem vyrážel několikrát k přemisťování vypadlých mláďat z hnízda
v alejích, když hrozilo nebezpečí jejich úhynu (psi,
lidé).

Lasice hranostaj

Káně lesní – lovec hrabošů

Další velmi významní lovci hrabošů jsou lasice
kolčavy a lasice hranostajové. Fotky mám ze zimního období. Lasice kolčava ulovila hraboše.
Dravci mají letos dostatek kořisti a nic jiného neloví než hraboše – moták pilich.
Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek

vyšší násady a počty mláďat. Tak to bylo například
u poštolek, sov a hnízdili dokonce i vzácní dravci,
kteří zde dříve nehnízdili. Proto by bylo vhodnější
do míst se silným výskytem hrabošů instalovat tzv.
berličky, na které si mohou dravci sednout a shora
kořist vyhlížet. Nebo ochrana hnízdících dravců
motáků lužních, jejichž záchraně se Slavkovský
ochranářský spolek letos intenzivně věnoval. Hnízdí
totiž většinou v obilí. Čím dál dřívější žně motáky
ohrožují. Monitorovali jsme jejich hnízdiště, budovali jsme pro ně ohrádky, jednali se zemědělci, účastnili se žní, aby nedošlo k vysečení mláďat. Samostatnou kapitolou je současný způsob hospodaření

Moták pilich

Foto na straně: Petr Navrátil

Od jara až do pozdního léta se toho ve zbytcích
naší přírody hodně událo. Prakticky všechno důležité. Hnízdění, vyvádění mláďat, a teď již u některých i odlet do teplých krajů. Tak například rorýsi
jsou už začátku srpna na cestě do jižní Afriky. Chybí
nám jejich akrobatické lety a typické vřískání za
teplých večerů. Letos je bylo vidět zejména kolem
kostelní věže a zámku.
Horší to bylo s vlaštovkami a jiřičkami. Ty mají
problém s nepřejícími lidmi, kteří jim brání ve
stavbě hnízd. Jen aby jim neznečistili fasádu nebo
podlahu. Přitom stačí jen připevnit pod hnízdo jednoduchou podložku, která jejich trus zachytí. Je
dobře, že jsou lidé, kteří tyto milé ptáčky chrání
a pomáhají jim. Například Šopíkovi na Špitálské
ulici mají ve dvoře kolonii vlaštovek. Letos zde
sedm párů vyvedlo asi 40 mláďat! Většina párů hnízdila dvakrát.

CITY
DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU NEJLÉPE
SE SPOLEHLIVÝM A RYCHLÝM INTERNETEM...
...KDYŽ K NĚMU NAVÍC ROZDÁVÁME TELEVIZI
SE TŘEMI KANÁLY HBO V HODNOTĚ 600 KČ
DO KONCE ROKU ZDARMA
Pořiďte si náš spolehlivý optický internet do konce října 2019 a získáte nejen fantastickou
rychlost a maximální spolehlivost, ale i 60 skvělých kanálů televize s možností návratu až
o 7 dní a tři prémiové kanály HBO až do konce roku 2019 zdarma.
Při objednávce přes naše stránky www.vivo.cz zadejte do promo kódu “školní rok 2019”
Při objednávce přes telefonní linku požádejte naše operátory o televizi s HBO zdarma.

Naši stávající zákazníci si mohou televizi a HBO zdarma objednat za věrnostní body
CITY Points. Vedle toho si můžou objednat spoustu dalších cen včetně mobilního volání
a elektroniky. V kavárně Cafe2Go ve společenském centru Bonaparte našim zákazníkům
nabízíme kávu zdarma za body. Objednávat můžete na www.vivo.cz/mujucet
nebo osobně v naší kavárně ve společenském centru Bonaparte.

Telefon: 515 537 537

E-mail: obchod@vivo.cz

http://www.vivo.cz

