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ZDARMA

Investice
S blížícím se koncem roku a v ná-

vaznosti na tvorbu rozpočtu města
pro rok 2017 jsme se rozhodli vy-
užít výzvy z operačního programu
životního prostředí na pořízení
kompostérů, plastových nádob na
bioodpad a ocelových kontejnerů.
Rádi bychom tak definitivně odstra-

nili hromádky zeleně, které lze v omezeném počtu
v našem městě vidět. Přílohou tohoto čísla jsou ku-
pony na kompostér o objemu jeden kubický metr a na
nádobu pro biologicky rozložitelný odpad o objemu
240 litrů, které budeme pořizovat v rámci Dobrovol-
ného svazku obcí Ždánický les a Politaví a města. Po-
žádali jsme o 500 kompostérů, 1500 biopopelnic, 20
ocelových kontejnerů o objemu 2,5 kubických metrů.

Michal Boudný

(Pokračování na str. 3)
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Poprvé do školy.
Fotografie prvňáčků
strana 17 a 18

Sedmnáctinásobná česká slavice
Lucie Bílá vystoupila v sobotu
3. září na nádvoří zámku Slavkov –

Austerlitz. Na velkolepý koncert s kape-
lou Petra Maláska přišlo přes tisíc lidí.
Za hodinu a půl nejlepší česká zpěvačka
dokázala představit největší hity její ka-
riéry, muzikálové písně i zcela nové ni-
terné songy z alba Hana. Bílá neoslňovala
pouze pěveckým talentem, ale také
skromností s jakou přistupovala ke svým
fanouškům. Během koncertu od nich
s vděčností přijímala květiny a dokonce
vyzvala i jednu z nejmladších poslucha-
ček na pódium. Hodinu po koncertě ještě
rozdávala podpisy všem, kteří na ni čekali
v zámeckém podloubí. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na or-
ganizaci tohoto večera a Lucii Bílé a čle-
nům kapely za úžasný kulturní zážitek! vs

Lucie Bílá
ohromila Slavkov

Lucie Bílá vystoupila na nádvoří slavkovského zámku • Foto: 3x R. Lánský



Lucie Bílá ve Slavkově
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Investice
(Dokončení ze str. 1) leny finanční prostředky na zateplení a rekon-

strukci Domova s pečovatelskou službou na
Polní 1444. Rekonstrukce proběhne ještě
v tomto roce a kromě zateplení se nájemníci
dočkají i rekonstrukce chátrajících balkonů.
Věřím, že vynaložené finance výrazně sníží ná-
klady na vytápění. Jihomoravský kraj nám rov-
něž přiznal dotaci na pořízení přenosné požární
stříkačky, čerpadel, hadic a jiné drobné tech-
niky pro dobrovolné hasiče našeho města. Sou-
časné vybavení je již staršího data a pořízení
nové techniky tak zvýší akce schopnost JSDH.
Kdo si vzpomene na květnové deště, uzná, že
například plovoucí kalová čerpadla na místě! 

Rádi bychom ke konci roku uvolnili fi-
nanční prostředky na nákup univerzálního
vozu pro technické služby, jenž bude určen na
zametání, vysávání, kropení a jiné úkony, které
výrazně zefektivní úklidové práce v našem
městě. Současná technika již dosluhuje,
a pokud si vybavíte jarní obrázek všech za-
městnanců TSMS, kteří během dvou týdnů za-
metli Slavkov ručně, je tato investice více než
nutná. Věřím tak v podporu kolegů zastupitelů.

Naším cílem bylo, je a bude využít všech
smysluplných dotačních titulů k reprodukci
majetku města či pořízení nového. Tím mám
na mysli opravu atletického stadionu, přístavbu
základní školy Tyršova, regeneraci sídlišť a ze-
leně ve městě a rekonstrukci Palackého a Ko-
láčkova náměstí. Témat a nápadů je vždy
hodně, ale s péčí řádného hospodáře je nutné
se držet při zemi a respektovat schválený roz-

Věřím, že tak uspokojíme většinu občanů, kteří
léta po vlastních nádobách volají. Sběr bio -
odpadu ve Slavkově u Brna patří mezi nejlepší
v regionu a šetří tak významně rozpočet města
oproti sběru komerčními firmami. Tato výzva
končí k poslednímu listopadu 2016, a kupony
tak budou uveřejněny také v říjnovém a listo-
padovém čísle tohoto zpravodaje. Fyzicky je
po řádném vyplnění odevzdejte na podatelnu
městského úřadu, Palackého náměstí 64. Celá
akce proběhne v příštím roce a je naší snahou,
aby byly nádoby pořízeny z prostředků města.
Na posledním zastupitelstvu města byly schvá-

počet, který již připravujeme a budeme schva-
lovat v prosinci tohoto roku. Věřím, že peněz
na investice bude více než v letech předcho-
zích. V rozpracovaných projektech máme ak-
tuálně výstavbu hasičské stanice a stanice
záchranné služby, kterou bude realizovat Jiho-
moravský kraj na pozemku bývalé cukrovar-
nické váhy, rekonstrukci Jiráskovy ulice
a Malinovského náměstí. Rada města zároveň
přijala usnesení na rozšíření chodníku před po-
štou a městským úřadem. Ubudou sice parko-
vací místa, ale tento chodník patří ve městě
mezi nejfrekventovanější a v současné době se
jím spíše těžce proplouvá, než pohodlně jde.
Náhradní parkování bude před školou na Ko-
menského náměstí a otázkou je, v jakém re-
žimu. Nyní mají řidiči za povinnost instalovat
do vozu parkovací hodiny a já nejsem přesvěd-
čený, že to vždy funguje. Zatím je celá věc
k vyjádření dopravní policie. Dovolte, abych
vám za celé vedení města popřál hezký podzim
a co nejdelší babí léto!

Michal Boudný, starosta města

Vyplněnou a vystřiženou žádost předejte na podatelně Městského úřadu ve Slavkově u Brna,
Palackého nám. 64 – dvorní trakt
* případně jiný kontaktní údaj

Žádost     KOMPOSTÉR

Jméno: ..............................................................................................................................

Příjmení: ...........................................................................................................................

Adresa: .............................................................................................................................

Telefon:.............................................................................................................................

e-mail*: .............................................................................................................................

✃

Vyplněnou a vystřiženou žádost předejte na podatelně Městského úřadu ve Slavkově u Brna,
Palackého nám. 64 – dvorní trakt
* případně jiný kontaktní údaj

Žádost     POPELNICE

Jméno: ..............................................................................................................................

Příjmení: ...........................................................................................................................

Adresa: .............................................................................................................................

Telefon:.............................................................................................................................

e-mail*: .............................................................................................................................

✃

✃

na bioodpad 240 l

Srdečně vás zveme na ekumenické setkání
Slavkovská iniciativa smíření 2016, které se
koná v sobotu 1. října ve Vážanech nad Litavou.

Program:
14.00 Zahájení v sále Obecní hospody
14.10 Seminář na téma milosrdenství s Mons.

Mar tinem Holíkem, ředitelem Rádia Proglas
16.00 Ekumenická bohoslužba za účasti před -

sedajícího generálního vikáře brněnské
 diecéze Mons. Jiřího Mikuláška s vystou-
pením pěveckého mistra Martina Ham-
merle-Bortolotti v kostele sv. Bar to lo- 
měje. Kázání povede opat Marian Rudolf
Kosík, OPraem.

18.00 Slavnostní raut v sále Obecní hospody
19.00 Společenský večer s vystoupením sboru

Collegium musicale bonum pod vedením
Mgr. Karola Frydrycha.

Vyhodnocení akce
Za poznáním regionu

Zveme vás všechny na vyhodnocení letošní
cykloakce Za poznáním regionu, kerá pro-
běhne jako vždy ve státní svátek ve středu 28.
září od 14 hodin v Kobeřicích u Brna na
návsi. Registrace účastníků bude od 13 hodin.
Je připraven bohatý program, představí se
Karel Gott revival Morava a sourozenci Vykou-
kalovi z Nížkovic. Pro nejmenší bude připraven
skákací hrad, malí i velcí cyklisté si budou
moci vyzkoušet své dovednosti v „cyklistické
akademii“. Bude zde také probíhat akce „Oran-
žové kolo nadace ČEZ“, kde se budeme snažit
vyšlapat co nejvyšší částku na charitativní
účely a také pro místní mateřskou školu.

Tombola pro účastníky cykloakce, občer-
stvení zajištěno. Akce je otevřená pro širokou
veřejnost, srdečně zveme všechny, kteří se
chtějí pobavit a aktivně přispět na dobrou věc.

Chodník u pošty • Foto: archiv
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Usnesení ze schůzí rady města zpracovala Martina
Vilímová. Úplné znění na www.slavkov.cz

54. schůze RM – 22. 8. 2016
1. RM schvaluje uzavření smlouvy o úhradě nákladů

na režijní přejezdy ve výši 19 206 Kč se společností
VYDOS BUS a.s., za podmínky schválení financování
v ZM a uzavření smlouvy o úhradě nákladů na režijní
přejezdy ve výši 7174 Kč se společností SEBUS s.r.o., za
podmínky schválení financování v ZM. RM současně do-
poručuje ZM v souvislosti s hrazením režijních nákladů
společnosti SEBUS s.r.o. a VYDOS BUS a.s. schválit roz-
počtové opatření č. 68. 

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností
CAMsystem Brno na dodávku bezpečnostních kamer
včetně zprovoznění, za podmínky schválení rozpočto-
vého opatření v ZM. 

3. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření č. 67-68.

4. RM schvaluje Směrnici o finanční kontrole podle zá-
kona č. 320/2001 Sb.

5. RM schvaluje Směrnici o provedení inventarizace
majetku a závazků.

6. RM schvaluje Pravidla pro provádění vyřazování a li-
kvidace movitého majetku a pro činnost likvidační
a škodní komise města Slavkov u Brna a schvaluje členy
likvidační a škodní komise.

7. RM ukládá odboru IR zveřejnit záměr směny části
pozemku parc. č. 2820/1.

8. RM schvaluje zavření návrhu dodatku č. 1 ke
smlouvě o právu provést stavbu ze dne 10. 1. 2014 se
společností Mirror Development, s.r.o.

9. RM souhlasí s uzavřením návrhu dohody o podmín-
kách vybudování stavby vodovodní přípojky pro objekt
Zlatá Hora 1543 na pozemku města parc. č. 1643/1 se
společností CMC Heating, s.r.o.

10. RM souhlasí s uzavřením dohody o podmínkách
vybudování parkovacího stání s Tomášem Kořínkem na
pozemku města parc. č. 319 před domem č. p. 1070 na
pozemku parc. č. 295 s tím, že podmínky stanoví odbor
IR podle pokynu místostarostky.

11. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet,
s.r.o., týkající se pozemků parc. č. 2341/2 a parc. č. 2676,
jejichž vlastníkem je město, dle přiložené situace (stavba
s názvem „Přeložka STL plynovodní přípojky, Slavkov
u Brna parc.č. 2341/1, 2341/2, 2676, číslo stavby
8800084719“).

12. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
s panem Ivem Tesařem a s paní Veronikou Tesařovou, je-
jímž předmětem bude užívání pozemku parc. č. 106 za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře cca 16 m2 a části
pozemku parc. č. 105 zastavěná plocha a nádvoří o vý-
měře cca 3 m2 za roční nájemné ve výši 20 Kč/m2.

13. RM souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství
o výměře 16 m2 Ing.Tomáši Valníčkovi na parc. č. 224 k. ú.
Slavkov u Brna na Palackého náměstí k umístění skáka-
cího hradu ve středu 13. 9. 2016 od 10 do 17 hod. Za uží-
vání veřejného prostranství bude vybrán poplatek dle
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích.

14. RM ukládá odboru IR zahájit veřejnou zakázku na
zpracovatele studie proveditelnosti dislokace ZUŠ Fr.
France ze stávající budovy na Komenského náměstí
čp. 525 do budovy na Palackého náměstí čp.126.

15. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem
Ing. Svatoplukem Holotíkem na vypracování projektové
dokumentace řešící rekonstrukci ulice Jiráskova a parko-
vací stání na ulici Tyršova.

16. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy na sa-
dové a parkové úpravy na pozemcích města parc.
č. 1494/1, 1551/4, 1551/1, 1550 a parc. č. 1552/4
s prof. MUDr. Milošem Táborským, CSc., FESC, MBA jako
dárcem a městem Slavkov u Brna jako obdarovaným.

17. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v celkové výši
6 050 000 Kč na realizaci projektu rekonstrukce atletic-
kého stadionu.

18. RM nesouhlasí s odstraněním zpomalovacího
prahu na ulici Smetanova u nemovitosti na ulici Lidická
čp. 209 z důvodů zajištění zklidnění dopravy.

19. RM neschvaluje vyhovět žádosti o krátkodobý pro-
nájem bytu na SC Bonaparte.

20. RM neschvaluje odprodej nerezového stolu a ne-
rezových dřezů žadatelům panu Sovovi, panu Gottwal-
dovi a MVDr. Horsákové, na základě jejich podané
žádosti.

21. RM odkládá žádost o pronájem plochy v areálu
kotelny Zlatá Hora.

22. RM schvaluje poskytnutí záštity města Slavkov
u Brna nad V. slavkovskou výstavou drobných zvířat ve
dnech 11. až 12. 11. 2016.

23. RM bere na vědomí informace o žádosti ZS-A o do-
taci z rozpočtu JMK a ukládá ředitelce ZS-A podat žá-
dosti o dotaci z rozpočtu JMK v souladu s důvodovou
zprávou v termínu do 30. 9. 2016.

24. RM bere na vědomí text Koncepce rozvoje a fi-
nančního hospodaření organizace ZS-A s výhledem do
roku 2020.

25. RM schvaluje napojení Fondu investic ZS-A do roz-
počtu organizace a úpravu rozpočtu ZS-A č. 16.

26. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejné za-
kázky „Rekonstrukce podlahy na chodbě a v učebně
DDM Slavkov u Brna“ dle průzkumu trhu. RM dále sou-
hlasí s použitím části rezervního fondu ve výši

150 000 Kč k posílení fondu investic a schvaluje jeho po-
užití na rekonstrukci podlahy na chodbě a v učebně
v DDM do výše 150 000 Kč.

27. RM schvaluje pokračování veřejné zakázky na
výběr zhotovitele rekonstrukce atletického stadionu dle
předložených zadávacích podmínek soutěže, členy a ná-
hradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek
a okruh subjektů, které budou vyzvány k podání nabídky.

28. RM souhlasí s uzavřením návrhu darovací smlouvy
na předání veřejné infrastruktury na ulici Sadová do ma-
jetku města z majetku Ing. Jiřího Karkošky.

29. RM souhlasí s využitím společných přístupových
prostor koupaliště pro MO ČSSD na akci Dětský den dne
28. 8. 2016 za úplatu 1000 Kč s volným vstupem účast-
níků na koupaliště.

30. RM schvaluje zahraniční pracovní cesty členů rady
města Ing. Hynka Charvata, Bc. Libora Eliáše, Mgr. Petra
Kostíka do chorvatského Pagu v termínu 25.–28. 8. 2016.

11. zasedání ZM – 22. 8. 2016
1. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření

č. 61–66.
2. ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o po-

skytnutí dotací na rok 2016 s poskytovatelem sociálních
služeb – Rodinnou pohodou, o.s. Vyškov v celkové výši
276 000 Kč, pro každou službu v konkrétní výši: centrum
denních služeb Pohoda - 44 000 Kč, sociálně-aktivizační
služby pro rodiny s dětmi – 97 000 Kč, sociálně-aktivi-
zační služby pro seniory a zdr. Postižené – 40 000 Kč,
odlehčovací služby – 48 000 Kč, raná péče – 47 000 Kč.

3. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření
č. 67–69.

4. ZM bere na vědomí informace ve věci napoleonské
expozice.

5. ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK v celkové výši 6 050 000 Kč na realizaci
projektu rekonstrukce atletického stadionu v předlože-
ném znění.

55. schůze RM – 29. 8. 2016
1. RM bere na vědomí předloženou koncepci rozvoje

TSMS v letech 2016–2020.
2. RM schvaluje program 12. zasedání zastupitelstva

města v předloženém znění.

56. schůze RM – 31. 8. 2016
1. RM uděluje výjimku z nejvyššího počtu žáků Zá-

kladní škole Komenského a schvaluje nejvyšší možné
překročení počtu žáků v jedné třídě 5. ročníku o dva žáky.

2. RM odkládá materiál ve věci napoleonské expozice.

1. ZM bere na vědomí průběžné plnění Programu roz-
voje města na rok 2016.

2. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za II. čtvrtletí roku 2016.

3. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské
činnosti za II. čtvrtletí roku 2016.

4. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření
č. 70–71.

5. ZM schvaluje Program pro poskytování dotací na
podporu činností v oblasti sociálních služeb pro rok
2017.

6. ZM schvaluje systém spolufinancování sociálních
služeb pro občany Slavkovska v roce 2017 podle Pravidel
JMK pro rok 2017 a deklaruje potřebnost a finanční pod-
poru v konkrétní výši uvedené v tabulce pro služby zařa-
zené v Základní síti do skupiny A a C za podmínky, že
služby úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP
Slavkov u Brna.

7. ZM schvaluje záměr realizace kogenerační jednotky
formou Varianty B.

8. ZM souhlasí s úplatným převodem částí pozemků
parc. č. 354/17 orná půda o výměře cca 62 m2 a 354/29

ostatní plocha o výměře cca 40 m2 z majetku města do
vlastnictví společnosti M plus, s. r. o., a to za cenu
375 Kč/m2, celkem tedy za 65 625 Kč bez DPH.

9. ZM neschvaluje bezúplatné nabytí částí pozemků,
a to parc. č. 892 o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví pana
Zdeňka Drábka; parc. č. 894 o výměře cca 33 m2 ve
vlastnictví pana Ivana Hejduška a parc. č. 896/1 o vý-
měře cca 32 m2 ve vlastnictví manželů Petra a Veroniky
Šilerových do vlastnictví města za účelem zřízení ob-
služné přístupové komunikace s využitím proluky na
ulici Zámecká a doporučuje řešit zpřístupnění pozemků
formou majetkoprávního vypořádání mezi současnými
majiteli a městem.

10. ZM konstatuje, že za současných podmínek nepři-
jímá nabídku ACHP Slavkov, a.s., na nabytí veřejně pří-
stupné komunikace do průmyslové zóny západ na ulici
U Splavu do vlastnictví města.

11. ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění pro-
vozu a pachtu vodovodního řadu v ulici Sadová se spo-
lečností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.

12. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření
č. 72–75.

12. zasedání ZM – 12. 9. 2016

Stavební úřad posílil
jeden pracovník

Stavební úřad ve Slavkově u Brna má ve
správě osmnáct obcí včetně Slavkova u Brna.
Z důvodu výhodné dostupnosti spravovaného
území od krajského města Brna je velký zájem
stavebníků o bydlení a podnikatelské objekty
v jeho okolí. Z uvedeného důvodu došlo k vel-
kému nárůstu podání žádostí o jejich povolení.
Proto od 1. července 2016 byl posílen stavební
úřad o jednoho stavebního technika. Současný
celkový počet pracovníků na stavebním úřadě
je pět stavebních techniků a dvě administra-
tivní pracovnice. 

Hana Postránecká, vedoucí odboru SÚPÚ
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1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření č. 70 a 71.

2. RM doporučuje ZM vzít na vědomí průběžné plnění
Programu rozvoje města na rok 2016.

3. RM ukládá odboru IR zahájit jednání s vlastníky po-
zemku parc. č. 3725/1 ve věci výkupu části citované ne-
movitosti, na které se nachází veřejně přístupná účelová
komunikace.

4. RM nedoporučuje ZM za současných podmínek při-
jmout nabídku ACHP Slavkov, a.s., na nabytí veřejně pří-
stupné komunikace do průmyslové zóny západ na ulici
U Splavu do vlastnictví města.

5. RM doporučuje ZM dát souhlas s úplatným převo-
dem částí pozemků parc. č. 354/17 orná půda o výměře
cca 62 m2 a 354/29 ostatní plocha o výměře cca 40 m2

z majetku města do vlastnictví společnosti M plus, s. r. o.,
a to za cenu 375 Kč/m2, celkem tedy za 65 625 Kč bez
DPH.

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a.s., týkající se pozemků parc. č. 335/2, 334/2,
337/9, 338/1, 339/1, 340/3, jejichž vlastníkem je město
(stavba s názvem „Slavkov, kabel NN SDH + HZS JMK“).

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a.s., týkající se pozemku parc. č. 1038 ostatní plo-
cha, jehož vlastníkem je město (stavba s názvem
„Slavkov, kabel NN Polák“).

8. RM souhlasí s uzavřením návrhu dohody o podmín-
kách vybudování sjezdu, přípojky elektro NN, kanalizační
a vodovodní přípojky s Arnoštem a Monikou Urbano-
vými, na pozemku města Slavkov u Brna parc. č. 3750/77
před novostavbou RD na pozemcích parc. č. 3750/38,
3750/137, 1643/25.

9. RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zajištění pro-
vozu a pachtu vodovodního řadu v ulici Sadová se spo-
lečností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.

10. RM odkládá materiál ve věci nového parkovacího
stání pro ZTP na ul. Úzká.

11. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ-
ností TOMAS Holding, a.s., na provedení vyčištění svod-
nice Postranná.

12. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se

společností Organizačně správní institut o.p.s., na zajiš-
tění dodávky elektrické energie a zemního plynu pro rok
2017.

13. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Zateplení
obvodového pláště obytné budovy Polní čp. 1444“ dle
podmínek uvedených v příloze důvodové zprávy, návrh
členů a náhradníků komise pro posouzení a hodnocení
nabídek a okruh subjektů, které budou přímo vyzvány
k podání nabídky.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem
Ing. Radimem Florianem na vypracování projektové do-
kumentace řešící obnovu rozvodů silno- a slaboproudu
v historických budovách radnice čp. 64 a 65 za cenu
90 000 Kč.

15. RM doporučuje ZM schválit záměr realizace koge-
nerační jednotky formou Varianty B.

16. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 5, Fügnerova 109, Slavkov u Brna. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné
stanoveno ve výši 50 Kč/m2. RM dále schvaluje uzavření
nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, Zlatá Hora 1357,
Slavkov u Brna s tím, že nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši
60 Kč/m2, a uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu
č. 4, Litavská 1496 s tím, že nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve
výši 55,50 Kč/m2.

17. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
sloužících k podnikání na poliklinice ve Slavkově u Brna.
Jedná se o tyto prostory: 1. místnost č. 1.43 Malinov-
ského 288, Slavkov u Brna 21,60 m2; 2. místnost č. 21
suterén budovy Tyršova č.p. 324, 17 m2; 3. místnost
č. 2.06 II. patro budovy Tyršova 324, 20,20 m2; 4. míst-
nost č. 2.33 o výměře 20,20 m2, II. patro budovy Tyršova
324, 21,70 m2. Nájemné za pronájem výše uvedených
prostor bude stanoveno ve výši 900 Kč/m2/rok a nájemní
smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 1 rok.

18. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
o výměře 15 m2 za cenu 500 Kč/m2/rok na parcele
1784/296 v k. ú. Slavkov u Brna za podmínky uzavření
nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce.

57. schůze RM – 5. 9. 2016
19. RM doporučuje ZM schválit předložený Program

pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti so-
ciálních služeb pro rok 2017.

20. RM konstatuje, že město nemá žádný právní vztah
týkající se poz. p.č. 4245 v k.ú. Slavkov u Brna s panem
Pavlem Čáslavou ani STAVEBNÍ SPOLEČNOSTÍ ČÁSLAVA
s.r.o., a proto nedoporučuje ZM s odkazem na minulá
usnesení jednat se společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST
ČÁSLAVA s.r.o. (popř. s panem Pavlem Čáslavou) o doře-
šení právního vztahu k pozemku parc. č. 4245 v k.ú. Slav-
kov u Brna.

21. RM schvaluje uzavření předloženého dodatku ke
smlouvě o výpůjčce vysoušecího zařízení s ČR-HZS JMK.

22. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na úpravy
webu města ve smyslu přiložených zadávacích podmínek
s Tomášem Markem za cenu do 100 000 Kč.

23. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování práv-
ních služeb s paní Mgr. Martinou Leitnerovou, advokát-
kou a zproštění mlčenlivosti paní Mgr. Jiřiny Svojanovské,
advokátky, vůči paní Mgr. Leitnerové ve věci Napoleonské
expozice. RM dále souhlasí s podáním odvolání proti roz-
sudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 7. 2016. RM
schvaluje snížení nájemného panu Eduardu Andrlovi
a ukončení nájemní smlouvy s panem Andrlou dle důvo-
dové zprávy a přílohy materiálu.

24. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č.2/2016
v rámci vlastního rozpočtu.

25. RM schvaluje žádost TSMS o souhlas uhrazení po-
kuty 10 000 Kč a dále náklady na řízení 1000 Kč z rezerv-
ního fondu TSMS

26. RM určuje platy pro ředitele škol a školských zaří-
zení zřízených městem Slavkov u Brna dle předloženého
návrhu s účinností od 1. 9. 2016 a vydává platové výměry
ředitelům škol a školských zařízení.

27. RM souhlasí s použitím části rezervního fondu do
výše max. 100 000 Kč k posílení fondu investic MŠ Zvídá-
lek a schvaluje jeho použití na odstranění závad vzniklých
po zaplavení a zatečení do prostor MŠ Zvídálek.

28. RM bere na vědomí termín zahájení provozu DDM
od 5. 9. 2016.

29. RM schvaluje zahraniční pracovní cestu a použití
soukromého osobního automobilu starostovi města v ter-
mínu 22.–24. 9. 2016 do slovenského Velkého Slavkova.

Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie,
společenská odpovědnost, nebo ochrana život-
ního prostředí za něco moderního a líbivého,
s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních le-
tech. 

Jde však o velký omyl, ochra-
nou přírody se lidé začali zabý-
vat už v průběhu 19. století,
sice nepoužívali termíny
„ekologie“ a „společen-
ská odpovědnost“, ale
již tehdy si uvědomo-
vali, že se krajina
v Česku v průběhu sta-
letí hodně změnila
a v důsledku lidské čin-
nosti na mnoha místech
i značně poškodila. 

Osvícení šlechtici proto
začali na svých  panstvích zřizo-
vat přírodní rezervace, kde bylo za-
kázáno hospodařit a obdělávat půdu.
Nejstarším chráněným územím v Česku a zá-
roveň i nejstarší přírodní rezervací v Evropě
je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku
1838 na panství Buquoyů. 

V dnešní době si už nevystačíme jen s vy-

hlašováním chráněných území, je potřeba
dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí,
jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomic-
kých, ale také proto, aby šetřily ubývající pří-
rodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné

světelné zdroje, budovy dostaly za-
teplení, řada firemních materi-

álů zůstává jen v elektronické
podobě, tiskneme jen to, co
je opravdu důležité.

Stejně odpovědně se
chovají i města a obce.
Rekultivují zanedbané
plochy, ze svých roz-
počtů přispívají na zacho-
vání linkových autobusů
a vlaků, nahradily veřejné

osvětlení za úspornější
světla, podporují místní
firmy, motivují spoluob-

čany k důslednému třídění
odpadů. Recyklace může pro obce znamenat
důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad
musí obec předat specializované firmě, která
si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit,
zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolek-
tivní systémy zcela zdarma. 

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení

a jejich následná recyklace se vyplácejí hned
dvakrát: umožňují totiž opětovně využít ma-
teriály a šetří přírodní zdroje. Druhotné suro-
viny získané z recyklace jsou levnější, než
nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku
škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do
přírody.

Zpětný odběr zářivek pro naše město zajiš-
ťuje dlouhodobě kolektivní systém EKO-
LAMP, který v České republice vytváří hustou
síť sběrných míst, přispívá na provoz sběrného
místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do
recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky
tomu ušetří Slavkov u Brna finanční pro-
středky, které bychom jinak museli utratit na
likvidaci nebezpečných odpadů. 

Ročně se prostřednictvím kolektivního sy-
stému EKOLAMP podaří recyklovat kolem
5 milionů kusů zářivek a výbojek. To předsta-
vuje 25–30 kg toxické rtuti, která by jinak
mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou Li-
penských přehrad. Pomozte i vy chránit své
zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte
úsporky do koše.

Mapu sběrných míst naleznete na www.eko-
lamp.cz. Zdroj: EKOLAMP
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Okresní hospodářská komora Vyškov spolu
s partnery městem Vyškovem, Krajskou hos-
podářskou komorou jižní Moravy, pod patro-
nací Jihomoravského kraje uspořádala
25. srpna již devátý ročník této tradiční akce.
Mezi podnikatele přišli náměstci hejtmana
JmK Roman Hanák a Roman Celý, radní Vác-
lav Božek, ředitel ÚP krajské pobočky Brno
Josef Bürger, předseda KHK JM Michal Štefl,
starostové, místostarostové a tajemníci úřadu
a představitelé státní správy regionu. Mezi vý-
znamné hosty řadíme účastnice soutěže o titul
Podnikatelka roku, jejíž třetí ročník byl na
tomto setkání vyhodnocen a oceněna práce,
kterou ženy podnikatelky pro nás dělají.

Soutěž vyhlásila města Bučovice, Slavkov
u Brna a Vyškov a také se na ni finančně podí-
lela. Celkem bylo hodnoceno devatenáct žen
podnikatelek ve dvou kategoriích, a to kon-
krétně tři z Bučovicka, šest ze Slavkovska
a deset z Vyškovska. 

V kategorii fyzických osob bez zaměstnanců
se umístily na prvním místě paní Iveta Rumle-
rová – tvorba webových stránek a webdesign
Vyškov, na druhém místě paní Hana Če-
chová – prodej chovatelských potřeb Hana-
chov Vyškov a na třetím místě paní Iveta

Hladíková – úprava psů a prodej chovatelských
potřeb Bučovice.

V kategorii se zaměstnanci se na prvním
místě umístila paní Ing. Zdeňka Eywo Janská –
výroba zákusků, čokolády a provoz cukrárny
Vyškov, na druhém místě paní Jitka Bílková –
cukrářství a pekařství Křenovice a na třetím
místě paní Gabriela Braunerová – jazykové
centrum Bučovice a Slavkov u Brna.

Vedle pracovních témat a užitečných kon-
taktů nechyběla dobrá nálada, kterou podpořil
krojovaný soubor dětí a dospělých Pantlék
z Němčic na Hané a cimbálová muzika Kaleč-
ník.

Dětského odpoledne se zúčastnilo na 260
dětí a více jak 120 dospělých jako doprovod.
Již tradičně se líbil připravený program DDM
Maják Vyškov, soutěže Respona, a.s., ukázky
Policie ČR, kynologové z Nezamyslic, atrakce,
balonky, zmrzlina a občerstvení. Největším ta-
hákem byly volné vstupenky do Dinoparku
Vyškov.

Tradičním se také stal tenisový turnaj
o pohár předsedy KHK JM, o který je mezi
sportovci z okolí zájem.

To vše se může konat jedině za podpory
měst, obcí a přízně podnikatelských subjektů.

Letošní 9. podnikatelské setkání bylo úspěšné
Podrobnosti naleznete na webových strán-

kách www.ohkvyskov.cz.
Antonín Holubář, OHK Vyškov

Fungující rodina je základem naší společ-
nosti. Město může díky rozmanitým pro-rodin-
ných opatření vytvářet podmínky, ve kterých
by mohla rodina lépe či snadněji plnit své ná-
ročné poslání. Všichni moc dobře víme, jak je
složité, pokud je rodina neúplná či nefunkční.
Jaké to má negativní dopady na rozvoj dětí
a tím i na budoucnost naší společnosti. 

Naše město se zapojilo do projektu JMK „
Audit Family Friendly Community“. Cílem
auditu je podpořit pro-rodinné klima ve městě.
Klima, které je přátelské k rodině, které pod-
poří budování vztahů v rodinách a mezigene-
rační dialog. Celý proces auditu probíhá na
základě osvědčeného know-how převzatého
z Rakouska.

Z řad občanů, zástupců neziskových organi-
zací, městského úřadu byla sestavena asi třice-
tičlenná projektová skupina, která ve dvou
setkáních zmapovala současná opatření města
podporující děti, mládež, rodiny a starší gene-
raci. Na druhém setkání, které se konalo 30.
srpna 2016, pracovní skupina vytipovala řadu
chybějících opatření, která by se dala za účasti
města uskutečnit.

Nápady a tipy, jak podporovat rodinné klima
jsou rozvrženy tak, aby zlepšily život v jednot-
livých fázích mateřského, rodinného období
i seniorského období. 

Například pro období těhotenství a narození
dítěte jsme zaznamenali poptávku po vzdělá-
vání formou přednášek a besed. Na jednáních
již padly i konkrétní organizační návrhy –
přednášky by mohl organizačně zajistit Dům
dětí a mládeže, město finančně podpoří lek-
tory. Navíc by mohlo být zajištěno hlídání dětí
během přednášek. Vzdělávání by mělo probí-
hat desetkrát ročně.

Pracovní skupina navrhla také zřízení no-
vého Family pointu. Město proto vyhledá nové

prostory a následně podá žádost o dotaci na za-
řízení a vybavení. 

V období výchovy dítěte v mateřské škole
rodiče postrádají atrakce a lepší zázemí na
městském koupališti. Naopak z jednání vyply-
nulo, že Slavkov u Brna má v očích rodičů
i odborníků výhody vyplývající z možností al-
ternativního vzdělávání. Proto zde zazněl po-
žadavek na udržení MŠ Karolínka a apel na
město, aby tuto školku podporoval formou pří-
spěvku pro děti z našeho katastru.

Skupina navrhla několik zlepšení i pro ro-
diny s dítětem školního věku. I nadále je nutné
podporovat zájmové mimoškolní činnosti dětí
a mládeže – konkrétně zde zazněl apel na na-
výšení částky v rozpočtu města na dotace spol-
kům a možnost prezentace spolků na akcích
města.

Z jednání vzešel také návrh na uspořádání
miniveletrhu zájmové činnosti dětí a mládeže.
Akce, na které se budou prezentovat jednotlivé
spolky, by se měla konat jednou ročně. 

Rodičům také chybí jednoduchý a dostupný
přehled fungujících spolků ve městě s mapou
jejich umístění a s kontakty na jednotlivé
spolky.

Z konkrétních požadavků zaznělo také zří-
zení T-klubu zaměřeného a vybaveného pro
teena gery. Město by mohlo vyhledat vhodné
prostory pro realizaci T-klubu a zajistit zpra-
cování studie. 

Účastníci diskuse také očekávají od města
podporu dobrovolníků pracujících s dětmi
a mládeží. Kromě veřejného poděkování
a uznání můžou být dobrovolníci odměněni
např. volnými vstupy na akce města nebo na
koupaliště a do kina.

Zájem o společenskou klubovnu vyjádřili
i zástupci seniorů. Pracovní skupina také upo-
zornila, že nejen pro starší občany chybí na ně-

Rodinná politika města
kterých místech lavičky – u polikliniky, v zá-
meckém parku u Penny marketu.

A nejsou to pouze děti, které potřebují bez-
pečné místo k pohybu. V mnoha městech vy-
růstají i hřiště pro seniory. Takové by mohlo
vzniknout i v blízkosti DPS.

Na jednáních zaznívaly i podněty, které
můžou zlepšit kvalitu života ve všech jeho fá-
zích. Chybí zejména lepší informovanosti
o pro-rodinných aktivitách ve městě. Pomoci
by měla brožura a samostatná záložka na
webu. Účastníci by uvítali také rozšíření pro-
storu i nabídky knihovny nebo vybudování ko-
munitního centra. 

Podnětná byla také diskuse o zlepšení ve-
řejné dopravy a zajištění možností lepší pře-
pravy i uvnitř města.

Návrhy pracovní skupiny jsou určeny čle-
nům rady města a zastupitelům. Mají jim být
vodítkem a inspirací při tvorbě rozpočtu na
další rok a při rozhodování o dalším rozvoji
města. 
Co na to vedení města? 

Vedení města zvažuje rekonstrukci suterénu
SC Bonaparte – mohlo by zde vzniknout nové
informační centrum se službami nejen pro tu-
risty, ale i pro obyvatele. Nechyběla by i nová
knihovna a klubová místnost – s využitím pro
knihovnu, setkávání spolků, S-klub… V pod-
statě komunitní centrum.

Letos se bude zateplovat DPS, příští rok při-
jde na řadu úprava venkovního prostoru pře
DPS, počítá se s pergolou i hřištěm pro seni-
ory. Také laviček by se mělo objevit ve městě
i zámeckém parku více. Velmi si vážíme práce
dobrovolníků, kteří svůj volný čas věnují ostat-
ním. Určitě je oceníme a podpoříme. Všemi
podněty se bude město zabývat a zváží reálnost
těchto požadavků.

Marie Jedličková
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Vážení odběratelé tepla a samozřejmě
i ostatní čtenáři, dovolujeme si vás informovat,
před začátkem dalšího topného období, o zá-
měrech města týkajících se tohoto zdroje tepla,
o možnostech hlášení nedostatků a o základ-
ních pravidlech týkajících se zásobování tep-
lem a teplou vodou z kotelny na Zlaté Hoře.

Město Slavkov u Brna již delší dobu připra-
vovalo zásadní modernizaci kotelny, jejíž ko-
nečnou verzi schválilo zastupitelstvo města na
svém 12. zasedání v pondělí 12. 9. 2016.

Prvotním záměrem bylo do stávající kotelny
instalovat kogenerační jednotku (zařízení vyrá-
bějící současně elektřinu i teplo) a v kotelně
provést jen dílčí úpravy. Nicméně záměr v prů-
běhu přípravy vykrystalizoval do kompletní re-
konstrukce kotelny na Zlatá Hoře s přípravou
pro instalaci kogenerační jednotky v druhé fázi.

Modernizace zařízení by se měla promítnout
do nahrazení stárnoucí technologie kotelny
novým zařízením, optimalizace dnes již výko-
nově předimenzované kotelny na současnou
dodávku tepla a cílem je snížení ztrát vznikají-
cích při výrobě tepla na kotlích a v kotelně.
Konkrétně dojde k výměně dvou hořáků kotlů,
pořízení nového kondenzačního kotle, výměně
rozvodů vody, topení a elektřiny uvnitř kotelny,
pořízení automatizované úpravny vody a dal-
ším větším i menším úpravám.

Termín modernizace kotelny je plánován
v rozmezí měsíců letního provozu kotelny
v příštím roce (červen–září 2017) a po dobu
probíhajících prací bude odběratelům zajištěn
náhradní ohřev teplé vody.

Stran běžného provozu kotelny bychom vás
chtěli upozornit na zřízení e-mailové adresy
teplo@slavkov.cz, na kterou můžete zasílat své

požadavky k dodávce tepla a teplé vody, ze-
jména budeme rádi za postřehy týkající se
startu kotelny pro vytápění na podzim a jejího
odstavení na jaře. Ve vaší zprávě by mělo být
uvedeno, ve kterém z vytápěných bytových
domů bydlíte a vaše připomínka k vytápění
(chladno, příliš teplo, apod.). Zaslané poža-
davky nám pomohou snáz se orientovat při
spouštění a vypínání kotelny pro vytápění.

Pro vysvětlení níže uvádíme přehled vyhlá-
šek a výňatků ze zákona, které určují provoz
kotelny Zlatá Hora a zejména stanovují kritéria
pro start kotelny pro vytápění.

Topné období je vyhláškou stanoveno od
1. září jednoho roku do 31. května roku násle-
dujícího. V tomto období jsme Vám povinni dle
vyhl. 194/2007 Sb., dodávat teplo kdykoliv
průměrná denní teplota poklesne pod 13 °C ve
dvou dnech po sobě jdoucích a nelze očekávat
zvýšení teploty nad 13 °C v následujícím dni.
V opačném případě, tedy když denní teplotní
průměr vystoupí nad 13 °C ve dvou dnech po
sobě jdoucích atd. jsme povinni vytápění od-
stavit.

V praxi tedy, i když při současných vyso-
kých teplotách to zní úsměvně, od 1. září musí
být kotelna a předávací stanice na sídlišti při-
praveny v režimu, kdy se na pokyn „start ko-
telny pro vytápění“ okamžitě začne zvyšovat
teplota v okruhu a otevřou se přívody pro topné
větve v předávacích stanicích.

V předchozích letech ke startu kotelny pro
ústřední vytápění docházelo 29. září 2015, 26.
září 2014, 20. září 2013, 7. října 2012.

Datum startu kotelny pro ústřední vytápění
je odvozeno od výše uvedené definice vyhlá-
šky. V případě více ohlasů na zatopení z řad

Začátek topné sezony kotelny na Zlaté Hoře
obyvatel Zlaté Hory spouštíme kotelnu se sou-
hlasem zástupců jednajících za SBD Žuráň
(85 % spotřeby) i dříve (např. při dlouhotrvají-
cích teplotách okolo 14 °C–15 °C kdy teplotní
průměr ještě neklesne pod 13°C).

Mimo otopné období lze otápět pouze v pří-
padě, že s tímto souhlasí 2/3 odběratelů (podmí -
něno souhlasem SBD Žuráň), teplotní průměr to
vyžaduje a je to v možnostech dodavatele (např.
mimo plánované odstávky, opravy atd.).

V praxi mimo otopné období dotápíme vět-
šinou několik dnů v červnu před odstavením.
Po odstavení kotelny Zlatá Hora je již kompli-
kované systém kvůli např. dvěma chladným
dnům roztopit.

Pro ohřev teplé užitkové vody platí dle vy-
hlášky č. 152/2001 Sb., že teplá užitková voda
musí být celoročně dodávána tak, aby její tep-
lota měla na výtoku u spotřebitele nejméně
45 °C až maximálně 60 °C, s výjimkou mož-
nosti krátkodobého poklesu z důvodu vysokého
odběru. Dodávka musí být uskutečněna nej-
méně od 6 do 22 hodin.

Závěrem bychom chtěli uvést, že při větším
objemu vytápěných budov se vždy najde
někdo, komu např. v přechodných měsících
(květen, červen, září, říjen) daná tepelná po-
hoda nebude zcela vyhovovat, nicméně napří-
klad u kotelny Zlatá Hora kvůli dvěma
požadavkům nelze topení vypnout nebo na-
opak zapnout. Snahou města jako provozova-
tele a dodavatele tepla však je, aby provoz
kotelny pokrýval v co největší míře Vaše poža-
davky a „topení sloužilo odběratelům“, ne na-
opak a věříme, že tomu napomůže i chystaná
rekonstrukce.

Vojtěch Lstibůrek, referent odboru BTH

Starosta města Slavkov u Brna Michal
Boudný, podle § 27, odst. 1 zákona číslo
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů oznamuje:

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční:
dne 7. 10. 2016 od 14 hodin do 22 hodin
a dne 8. 10. 2016 od 8 hodin do 14 hodin.

Místem konání voleb do zastupitelstev krajů:
• VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 1

je místnost pro hlasování v budově Měst-
ského úřadu, Palackého náměstí čp. 64 (ob-
řadní síň) pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu :

B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvořá-
kova, Hradební, Husova, Jiráskova část čp.:
829–830, 835–837, 846–847, 867, 869,
879–880, 923, 959, 1170–1172, 1178–1180,
1220–1226, Kounicova, Komenského náměstí,
Lidická, Malčevského, Malinovského, Na gol-
fovém hřišti, Příční, Sadová, Tyršova část čp.:
331, 556, 557, 561, 563, U stadionu, Zahradní,
Zborovská, ev. č. 1.
• ve volebním okrsku č. 2 

je místnost pro hlasování v budově Měst-
ského úřadu, Palackého náměstí čp. 65, 1.
patro (zasedací místnost), pro oprávněné ob-
čany s adresou místa trvalého pobytu :

Brněnská, Čs. červeného kříže, Dvůr Ryb-

ník, Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollárova,
Křenovická, Lomená, Nerudova, Palackého ná-
městí, Pustá, Slovákova, Špitálská, U Syna-
gogy, Úzká, Za Branou, Zámecká, Zelnice I,
Zelnice II, Zelnice III.
• VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 3

je místnost pro hlasování na Základní
škole Tyršova ulice
čp. 997, pro opráv-
něné občany s adre-
sou místa trvalého
pobytu :

Čapkova, Čelakov-
ského, Jiráskova část čp.: 300, 350, 355, 356,
360, 366, 367, 371–376, 378, 384, 401–403,
405, 413, 442, 450, 464, 465, 468, 469,
471–474, 478, 485, 487, 490, 494, 498, 500,
529, 565, 566, 599, 610, 616, 690, 691,
1461–1648, Mánesova, Na Vyhlídce, Pod Obo-
rou, Pod Vinohrady, Purkyňova, Slunečná, Su-
šilova, Tylova, Tyršova část čp.: 131–133, 208,
303, 345, 346, 348, 363, 424, 427, 428, 430,
445, 446, 449, 457, 459, 466, 475, 479, 486,
500, 503, 547, 567, 603, 655, 674, 826, 881,
882, 920, 977, 999, 1011–1016, 1025, 1034,
1085, 1094–1126, 1224, 1249, 1289, 1290,
ev.č. 306, Větrná, Zlatá Hora část čp.: 271, 272,
277, 291, 292, 293, 294, 295, 337, 377, 1227-
1242, 1466, 1467, 1541.

O Z N Á M E N Í  O D O B Ě  A M Í S T Ě  K O N Á N Í  V O L E B  D O  Z A S T U P I T E L S T E V  K R A J Ů

V říjnu nás čekají krajské volby
• VE VOLEBNÍM OKRSKU č. 4

je místnost pro hlasování na Základní
škole Komenského náměstí čp. 495 – nová
budova, pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu: 

Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská,
Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.:

1243-1246, 1348-1376.
• VE VOLEBNÍM
OKRSKU č. 5

je místnost pro hla-
sování v Domě pečo-
vatelské služby, Polní

ulice čp. 1444, II. patro, místnost Klubu dů-
chodců, pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu:

Československé armády, Foerstrova, Litav-
ská, Luční, Nádražní, Polní, Sídliště Nádražní,
Topolová, U Splavu, U Vily.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství ob-
čana České republiky (platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem).

Každému voliči budou dodány nejpozději tři
dny přede dnem voleb do zastupitelstev krajů
hlasovací lístky do místa trvalého pobytu. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

Michal Boudný, v. r., starosta města



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU8 9/2016

První říjnový den vstoupí v účinnost důle-
žitá novela dosud účinného zákona o přestup-
cích, která přinese hned několik změn. Mezi
nejdůležitější se řadí novelizace jeho § 47
odst. 3, jež se týká doby nočního klidu. Tou se
rozumí doba mezi desátou hodinou večerní
a šestou hodinou ranní. Dle obecně závazné
vyhlášky města Slavkov u Brna č. 5/2004 o za-
bezpečení některých místních záležitostí veřej-
ného pořádku dosud platí, že pokud chce
pořadatel veřejně přístupné sportovní či kul-
turní akce takovou akci ve městě uspořádat,
oznámí to s uvedením ve vyhlášce stanove-
ných náležitostí městu nejméně pět dnů před
jejím konáním. 

Od října však zákon stanoví na pořádání
akcí, jež by zasahovaly do doby nočního klidu,
přísnější požadavky. Především je třeba jejich
konání vymezit přímo v obecně závazné vy-
hlášce města, a to určením, kterých konkrét-
ních akcí se omezení doby trvání nočního klidu
bude týkat, spolu s uvedením maximální doby,

po kterou budou do času mezi desátou hodinou
večerní a šestou hodinou ranní zasahovat. Tím
však není oznamovací povinnost provozova-
telů dosud stanovená ve výše uvedené vy-
hlášce města dotčena. Pouze k ní od října
přistoupí zákonná povinnost takové konkrétní
omezení doby trvání nočního klidu uvést
přímo v městské vyhlášce. Díky tomu tak ob-
čané budou mít možnost dozvědět se o konání
těchto akcí s dostatečným předstihem.

Druhou důležitou říjnovou změnou bude za-
vedení evidence přestupků. Jejím cílem je jed-
nak přísnější postih recidivy, jednak je zřízena
za účelem posuzování spolehlivosti v jiných
než přestupkových řízeních, například spoleh-
livosti pro vydání zbrojního průkazu. Evido-
vány v ní budou pouze vybrané druhy
přestupků, například přestupky proti veřej-
nému pořádku, občanskému soužití či proti
majetku. Je třeba též upozornit na to, že přístup
do evidence a oprávnění získat z ní opis bude
náležet pouze správním orgánům a dále pak

Co se změní ohledně přestupků od října 2016?
především Policii ČR. Pro občana jako fyzic-
kou osobu je však evidence důležitá v tom, že
správní orgány jsou při projednávání přestupků
povinny si opis z evidence vyžádat. Takto pak
snadno zjistí, zda již dotčená osoba nějaký pře-
stupek spáchala, a za takovou recidivu jí pak
může být uložen přísnější postih. Účinky evi-
dence přestupků se tak dotknou zejména ne -
napravitelných hříšníků. Nově bude také
omezena možnost projednat opakované spá-
chání přestupků v blokovém řízení. V nepo-
slední řadě je třeba uvést, že pokud byste jako
účastníci přestupkového řízení nabyli dojmu,
že jsou zápisy v evidenci o vámi spáchaných
přestupcích v rozporu s provedeným řízením,
můžete proti nim podat námitky. 

Závěrem je nutno konstatovat, že výše uve-
dené změny v přestupkovém právu jsou jen
předzvěstí dvou úplně nových zákonů, jimiž
bude od 1. července 2017 oblast přestupků re-
gulována. 

Veronika Pelcová, právnička města

Vážení občané, na základě upozornění o vý-
skytu infekční žloutenky v Jihomoravském
kraji, vám předáváme několik informací po-
skytnuté Krajskou hygienickou stanicí Brno:
„Nákaza se šíří kontaktem od osoby k osobě
– při nedodržení základních zásad hygieny
rukou, tj. umytí po použití WC a před každým
jídlem. Od začátku roku 2016 ke dni 9. září
2016 bylo v Jihomoravském kraji evidováno
celkem 236 potvrzených případů.

Od konce srpna přibývalo kolem 15 až 25
případů týdně. Nejvíce případů je v Brně
a jeho okolí (80 %), ve věku 20–44 let, avšak
nákaza postihuje také osoby ostatních věko-
vých kategorií.“ V rámci prevence se prosím
řiďte následujícími pokyny Krajské hygi-
enické stanice Brno. 

Zdroj: KHS Brno

Upozornění pro veřejnost
K zabránění prenosu infekce je nezbytné dů-

sledně dodržovat hygienické návyky, zejména:
• řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy

po použití WC
• řádné mytí rukou teplou vodou a mýdlem před

každým jídlem (je zcela nevhodné společné pití
z jedné láhve, ukusování z jedné svačiny, sdí-
lení cigarety, vodní dýmky apod.)

• řádné umytí rukou vždy po návratu domů
z venkovního prostředí

• důsledně dohlížet na dodržování hygieny rukou dětí
• pro případ, kdy si nemůžeme ruce řádně umýt

– mít při sobě pohotovostní balení dezinfekč-
ního prostředku na ruce nebo dezinfekční
ubrousky k jednorázovému použití

• důsledným dodržováním těchto jednoduchých
opatření chráníte sebe i své blízké

Jak předejít žloutence?
E P I D E M I E  I N F E K Č N Í  Ž L O U T E N K Y  –  V I R O V É  H E P A T I T I D Y  T Y P U  A

Infekční žloutenka (virová hepatitida typu A)
– základní informace

Jedná se o akutní virové onemocnění, posti-
hující jaterní tkáň. Virus je vylučován stolicí, a to
ještě před propuknutím onemocnění. Do těla
vniká ústy. První příznaky onemocnění se obje-
vují obvykle po 14 až 50 dnech od průniku viru
do organismu.

Onemocnění začíná náhle, s těmito příznaky:
• zvyšená teplota, bolesti svalů a kloubů, ne-

volnost, nechutenství, zvracení
• zežloutnutí očního bělma, žluté zabarvení

kůže – odtud název „žloutenka“; nemocný může
mít tmavší moč a světlou stolici (tyto typické pří-
znaky však nemusí být přítomny vždy).

Diagnózu stanoví lékař, nemocný je izolován
na specializovaném infekčním oddělení.

Krajská hygienická stanice JmK – www.khsbrno.cz

Ačkoliv se v minulosti, zejména pak v de-
vadesátých letech minulého století, mohlo
zdát, že nových podnikatelů přibývá jako hub
po dešti, dnešní spotřebitelé by jistě dokázali
uvést řadu příkladů, kdy konkrétní provozovny
změnily v průběhu několika let jak majitele,
tak předmět podnikání. Z barů či heren se tak
stávaly pekárny či kadeřnictví, z obchodů se
zahradní technikou nebo nářadím pro řemesl-
níky pak třeba pobočky bank či pojišťoven. Za-
tímco pro spotřebitele jde o změny, které
někdy s lítostí, jindy s radostí pouze vezmou
na vědomí, podnikatelé mají v této souvi-
slosti povinnost zahájení podnikání v pro-
vozovně či naopak jeho ukončení předem
nahlásit živnostenskému úřadu. V případě
jeho ukončení pak často, snad i vzhledem
k tomu, že obvykle nejde o příjemnou událost,
opomenou splnit další zákonnou povinnost,
a to nejpozději ke dni ukončení činnosti

v provozovně oznámit živnostenskému
úřadu adresu, na které lze vypořádat jejich
případné závazky. S tím pak úzce souvisí
i povinnost ohlásit každou změnu této
adresy po dobu čtyř let ode dne ukončení
činnosti v provozovně. Touto adresou však
pochopitelně nesmí být adresa bydliště podni-
katele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny,
zvláštní matriky nebo adresu sídla správního
orgánu, tedy například v případě města Brna
i občanům Slavkova u Brna jistě dobře známá
„Husova 5“, sídlo magistrátu. To však neplatí,
pokud podnikatel prokáže, že na takovéto
adrese skutečně užívá prostory, například na
základě vlastnického práva či nájemní
smlouvy. 

Příslušná ustanovení živnostenského zákona
upravující tuto problematiku zní takto: 

§ 17 odst. 3 
Podnikatel je povinen zahájení a ukončení

Povinnost podnikatelů v souvislosti
s provozováním živnosti v provozovně

provozování živnosti v provozovně oznámit
předem živnostenskému úřadu 

§ 31 odst. 16 
Podnikatel je povinen nejpozději ke dni

ukončení činnosti v provozovně oznámit živ-
nostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypo-
řádat jeho případné závazky. Podnikatel je
povinen ohlásit i každou změnu adresy podle
věty první po dobu 4 let ode dne ukončení čin-
nosti v provozovně. Adresou pro vypořádání
závazků nemůže být adresa bydliště podnika-
tele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny,
zvláštní matriky nebo adresu sídla správního
orgánu; to neplatí, pokud podnikatel prokáže
právní důvod pro užívání prostor na těchto
adresách.

Za správní delikty spočívající v porušení
těchto povinností může správní orgán uložit
pokutu až do výše 100 000 Kč.
Veronika Dupalová, odbor obecní živnostenský úřad
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Ve dnech 25.–28. srpna navštívila Zámecká
dechová hudba a delegace vedení Slavkova
u Brna partnerské město Pag v Chorvatsku.
Město i ostrov stejného jména jsou součástí
Zadarské župy, která dlouhodobě spolupracuje
s Jihomoravským krajem.

Třídenní program zahájila schůzka na paž-
ské radnici, kde se sešla delegace Slavkova
u Brna se starostou a několika zastupiteli Pagu.
Obsahem tohoto setkání bylo jednání o spolu-
práci obou měst v příštích letech a využití ev-
ropských fondů k podpoře společných
projektů.

Pozvánku k návštěvě Pagu dostala Zámecká
dechová hudba k vystoupení v rámci „paž-
ského kulturního léta“. V průběhu turistické
sezony se zde koná nejméně jeden koncert
týdně, poslední srpnový pátek tak patřil če-
ským a moravským melodiím. 

Hudební entrée provedli slavkovští muzi-
kanti těsně po západu slunce průvodem od his-
torického mostu na Trg Petra Krešimira IV.

Tóny českých pochodů přilákali stovky diváků
za naší dechovkou, jejíž vystoupení pokračo-
valo programem s moravskými a českými li-
dovkami. Mezi diváky byli místní a zejména
turisté, kteří do Pagu přijeli z mnoha zemí. Ne-
chyběli občané Slavkova u Brna i nedalekých
Lovčiček. 

Sobotní vystoupení Zámecké dechové
hudby proběhlo v nedaleké Povljaně. Menší
počet diváků nic neubral na dobré náladě, kte-
rou vytvořila svižná moravská dechovka.

Zároveň s koncertem proběhla schůzka naší
delegace s představiteli Povljany o možnostech
dlouhodobé spolupráce v trojici Slavkov
u Brna–Pag–Povljana.

Na závěr ještě pár slov o Pagu a několik dů-
vodů, proč tuto oblast navštívit. Město a jeho
okolí nabízí mnoho zajímavého. Pláže u prů-
zračného moře, historické centrum města s tr-
žištěm a promenádou. V muzeum soli, které
naleznete v centru města, uvidíte tradiční po-
stup těžby mořské soli, které ostrov Pag pro-

Zámecká dechová hudba v chorvatském Pagu
slavila. Jedinečná „Pažská krajka“ byla za-
psána na seznam kulturního dědictví UNESCO
a dosud se jedná o živou tradici. Věhlasný je
také „Paški sýr“, který se zde vyrábí z ovčího
mléka. Severní výběžek ostrova a okolí města
Lun pokrývají rozsáhlé olivové háje. Některé
stromy jsou staré téměř 1500 let, můžeme tu
vidět tradiční postup lisování olovového oleje.
Pláže na mnoha místech – nejen v Lunu, Ši-
muni, Povljaně – mají ideální podmínky ke
koupání. V mnoha nábřežních kavárnách mů-
žete sledovat krásný západ slunce při sklence
chorvatského vína. 

Zájemci o aktivní dovolenou mohou vyrazit
na nejvyšší vrchol ostrova „Sveti Vid“. Odmě-
nou za tříkilometrovou cestu kamenitým teré-
nem bude pohled na zátoku, město a solná
pole.

Více informací o městu Pag a jeho okolí na-
leznete na adrese http://www.tzgpag.hr.

Postřehy členů delegace a Zámecké dechové
hudby zpracoval Hynek Charvat

Město Slavkov u Brna v současné době do-
končuje přípravu podkladů pro rozhodnutí
o poskytnutí dotačních prostředků na rekon-
strukci atletického stadionu z rozpočtu Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Projekt rekonstrukce je zaměřen především na
část stadionu sloužící k provozování atletic-
kých disciplín. V současnosti atletický ovál
i plochy pro jednotlivé disciplíny již nevyho-
vují jak svým stavem, tak parametry bezpeč-
nému užívání. Po rekonstrukci bude atletický
ovál nově již s plynulými oblouky a běžeckou
100m rovinkou před tribunami. Uprostřed bě-

žeckého oválu zůstane zachované fotbalové
hřiště. Za fotbalovými brankami bude hřiště
opatřeno záchytnými sítěmi. V jižní části atle-
tického oválu budou zřízeny sektory pro skok
do výšky a skok o tyči. Podél fotbalového
hřiště budou umístěna dvě doskočiště pro skok
do dálky a trojskok. V severní části atletického
stadionu bude umístěn vodní příkop, dále do-
padová plocha pro vrh koulí, rozběh pro hod
oštěpem a ochranná klec pro hod diskem even-
tuálně kladivem. Město v současné době řeší
uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1, který
bude řešit rozsah 1. etapy rekonstrukce. Cel-

Informace o projektu rekonstrukce atletického stadionu
kové náklady na rekonstrukci atletického sta-
dionu byly při přípravě projektové dokumen-
tace vyčísleny na cca 46 mil. Kč. Ministerstvo
alokovalo podporu ve výši 15 mil. Kč, Jihomo-
ravský kraj 6 mil. Kč a město dofinancuje
5 mil. Kč. Z těchto prostředků bude financo-
vána první etapa rekonstrukce, která by měla
být zahájena do konce září v závislosti na za-
slání rozhodnutí o poskytnutí dotačních pro-
středků. O podporu na realizaci druhé etapy
rekonstrukce město požádá po vypsání dotač-
ního titulu pro rok 2017, kdy by měla být
 rekonstrukce stadionu dokončena. vs

Zámecká dechová hudba v chorvatském Pagu • Foto: 4x V. Janáčková
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Přerušení dodávky elektřiny 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční

soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie
ve Slavkově u Brna: 

Dne 26. 9. 2016 od 7.30 do 14.30 h.
Odběratelská trafostanice Slavkov Čistička (č. 320088) 
Odb. trafostanice Slavkov Agrocentrum (č. 320089) 
Odběratelská trafostanice Slavkov Tenryu (č. 320092) 
Odběratelská trafostanice Slavkov AUDO (č. 320090) 
Odběratelská trafostanice Slavkov Stáčírna (č. 320091) 
TS Slavkov u Brna FVE 1 - fa Photon SPV 6 Praha 
TS Slavkov u Brna FVE 2 - fa M plus 1, s.r.o. 
ul. Křenovická, část ul. ČSČK, část ul. Špitálská 

Dne 29. 9. 2016 od 7.30 do 13.30 h.
Odběratelská trafostanice 38 RD AUDO (č. 320095) 
ul. Luční 
část ul. ČSA 
část ul. Polní 
část ul. Bučovická 
část ul. Slovanská 
část ul. Polní 
část ul. U Mlýna 

Dne 3. 10. 2016 od 7.30 do 10.30 h.
Odběratelská trafostanice Slavkov Pekárna (č. 320320) 
Odběratelská trafostanice Slavkov STS (č. 320100) 
Odběratelská trafostanice Slavkov UPZ (č. 320101) 
Odběratelská trafostanice Slavkov ČSSS (č. 320102) 
Chata na hrázi mezi rybníky 
část ul. Československé armády od mostu přes E50 smě-
rem na Nížkovice obě strany a směrem do centra po Litavu
pravá strana, ul. U Vily, ul. Topolová 

Dne 3. 10. 2016 od 10.30 do 13.30 h.
Odběratelská trafostanice Slavkov ZNZP (č. 320099) 
Odběratelská trafostanice SNDI (č. 320350) 
Odběratelská trafostanice Pegas (č. 703289) 
část ul. Nádražní od ul. Čs. armády po č. p. 1185 
Sídliště Nádražní.

Dne 10. 10. 2016 od 8 do 14 h.
ul. Bučovická levá strana od č.p.523 ( u křižovatky s ul.
Slovanská) po č.p. 1446 (u křižovatky s ul. Havlíčkova) 

Více na stránkách www.slavkov.cz. Pro další infor-
mace volejte E.ON linku 840 111 333 nebo navštivte
www.eon.cz. E.ON Distribuce, a.s.

V DDM Slavkov u Brna zajišťujeme vý-
chovnou, vzdělávací a rekreační činnost dětí,
mladých lidí i dospělých – vytváříme pod-
mínky pro uspokojení zájmů v nejrůznějších
oborech, od sportu po umělecké aktivity, od
techniky a přírodních věd po společenskovědní
obory. V letošním školním roce nabízíme více
než 50 zájmových kroužků a kurzů. Reagu-
jeme na potřeby veřejnosti i na velikou pop-
távku. Rodiče chtějí, aby jejich děti trávily
volný čas smysluplně. Z tohoto důvodu již
máme některé kroužky naplněny.

Od srpna probíhá v DDM částečná rekon-

strukce podlah a zdiva. Tím částečně vytvoříme
podmínky pro kvalitnější výchovně vzdělávací
proces. Jediným a trvalým problémem zůstává
nedostatek prostor – tělocvičen, kde by naši
členové zájmových útvarů našli zázemí v čase,
který by odpovídal jejich potřebám. Dále se
letos podařila uskutečnit celková údržba her-
ních prvků na hřišti u DDM. Doufáme, že i toto
zpříjemní váš pobyt v našem zařízení.

Veškeré aktuální informace o nabídce záj -
mového vzdělávání na školní rok 2016/2017
naleznete na našich webových stránkách
ddmslavkov.cz. Dům dětí a mládeže

Nový školní rok v DDM

Školní rok se pomalu blíží ke konci a z ma-
teřáčků se po prázdninách stanou velcí ško-
láci. A tak nastal čas jít se podívat do školy.
Šli jsme se s dětmi ze třídy Sluníček a s před-
školáky Berušek podívat do všech prvních tříd
ve Slavkově. Na ZŠ Tyršova je jedna první
třída a na ZŠ Komenského jsme navšítivili dvě
první třídy. 

Děti se od rána těšily na zážitky a co
všechno ve škole uvidí. Stoupali jsme po ši-
rokých školních schodech a už nás přivítaly
děti na chodbě – měly přestávku. Přiběhly nás
pozdravit nejen děti z prvních tříd ale i ze tříd
vyšších, které si připomněly jak chodily
k nám do mateřské školy. A tak jsme se setkali
s našimi kamarády, které jsme dlouho nevi-
děli. 

Po zazvonění jsme šli do třídy. Tady nás
uvítala paní učitelka a posadila nás na velkou
lavici dozadu. Děti pozorně sledovaly, co už
všechno školáci umí. Líbila se jim vyzdobená
třída a pomůcky na učení. Pak přišla řada i na
nás a zapojili jsme se také do vyučování.

Vyzkoušeli jsme si psaní na tabuli, počítání
na počítadle a práci s obrázky. Pak jsme si
sedli ke kamarádům do lavic a pozorovali, jak
už umí číst, psát a počítat. Prohlédli jsme si
jejich pouzdra, aktovky, sešity a učebnice. Ve
škole nám bylo příjemně a děti už se těší na
září, až půjdou do školy. 

A tak na závěr popřejeme našim předško-
lákům šťastnou cestu do první třídy.      

Za třídu Sluníček
Zdeňka Rusnáková a Dagmar Červinková

Děti z MŠ Zvídálek na návštěvě
v prvních třídách základní školy

Děti z MŠ Zvídálek • Foto: 3x archiv školy

Děti v DDM • Foto: archiv DDM
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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

24. zárí 2016
Zámek Slavkov – Austerlitz

ˇ

koncert Hudby Hradní stráže a Policie CR 

www.zamek-slavkov.cz             facebook.com/ZamekSlavkov

ˇ

VSTUP ZDARMA
BURCÁKOVÉ 
SLAVNOSTI

ˇ

Program tradičního
Václavského jarmarku

Podzimní slunce, vůně burčáku, dřeva
i podzimních květin. Nejen tak je zapsaný
tradiční Václavský jarmark, který se usku-
teční v zámeckém parku v sobotu 24. září od
9 h. do 17 hodin. 

Program na víkend 24. a 25. září
SOBOTA
9–17 Václavský jarmark s historickým progra-

mem, zámecký park
9–17 XI. oblastní výstava ovoce a zeleniny, SC

Bonaparte
17–21 Kostýmované prohlídky Per Vobis, zámek
18 Hudba Hradní stráže a Policie ČR, nádvoří

zámku

NEDĚLE
9–17 XI. oblastní výstava ovoce a zeleniny, SC

Bonaparte
15 Koncert ženského sboru Mladost, kaple sv.

Kříže vs

Novinkou letošního Václavského jarmarku
24. září bude historický program. Muži a ženy
ve zbroji a dobových kostýmech se budou
mezi stánky pohybovat již od půl desáté ráno.
Stráže zde budou hledat zločince-barda. Od
půl dvanácté se pak můžou děti stát členy
městské stráže – pokud uspějí v náboru no-
váčků a prokážou svůj talent v šermu. 

Od 15.30 h. se pak v parku uskuteční i ry-
tířský turnaj o přízeň paní. Závěr programu
opět vtáhne do děje děti, které si opět mohou
zkusit zápas s mečem. Historický program
končí stejně jako jarmark v 17 hodin. Od 18 h.

se na nádvoří zámku odehraje velkolepý
 koncert Hudby hradní stráže a Policie České
republiky, kterou můžete slyšet při nejvýznam-
nějších státních událostech, ceremoniích i pi-
etních aktech. Jsou zlatým hřebem vý -
znamných hudebních festivalů v tuzemsku
i zahraničí. 24. září od 18 hodin vystoupí na
nádvoří Zámku Slavkov – Austerlitz. Vstup na
akci bude zdarma.

Akce se konají při příležitosti 600. výročí
městského znaku. Záštitu převzal předseda
Vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka. Vstup na
celý program je zdarma.  vs

Na historickém jarmarku se děti
mohou naučit šermovat

Víkend 24. a 25. září bude ve znamení
tradičního jarmarku s historickým programem

Kostýmované prohlídky:
změna časů

V minulém čísle zpravodaje jsme vás infor-
movali o kostýmovaných prohlídkách, které se
uskuteční v sobotu 24. září při příležitosti Vác-
lavského jarmarku. Datum zůstává, časy večer-
ních prohlídek jsme z organizačních důvodů
museli změnit. Veselé prohlídky na téma vda-
vek Kounicovy dcery se uskuteční v časech 14,
15 a 16 hodin. Přijďte se přesvědčit, o tom, že
císařský kancléř neměl lehké provdat dceru. Do
řešení příběhu se zábavnou formou zapojí
i návštěvníci a těšit se mohou i na malé překva-
pení. Vstupenky lze objednat na pokladně
zámku na telefonním čísle 544 227 548. Děku-
jeme za pochopení!

Na vaši návštěvu se těší členové Per Vobis
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na vyškovském náměstí stejně dlouhý, vý-
hradně folklorními tanci a zpěvy vyplněný
program, ve Slavkově šlo o zcela něco jiného.
Šlo o umělecké ztvárnění smyšleného zbojnic-
kého příběhu s využitím typických folklorních
prvků z regionů Moravy, Čech, Slovenska,
Uher, Ukrajiny i Irska.

Viděli jsme mileneckou lásku mladého On-
dráše, masopustní bujaré veselí, smrt Ondrá-
šova soka, odvedení Ondry na vojnu i tvrdou
vojenskou drezúru u husarů. Ondra před od-
chodem do bitvy dezertuje a stává se členem
zbojnické družiny, se kterou prchá z Valašska
až do Čech… Na konci příběhu se ocitá ve
zbojnickém nebi a tam se v přítomnosti andělů

Další fantastický kulturní zážitek – Příběh zbojníka
setkává se svými zbojnickými kolegy – slo-
venským Jánošíkem, Nikolou Šuhajem z Pod-
karpatské Rusi a anglickým Robinem
Hoodem.

Slavkovské provedení tohoto nevšedního
projektu lidového tanečního divadla bylo uve-
deno v rámci série akcí k letošním oslavám
600. výročí udělení městského znaku králem
Václavem IV. Diváci ocenili předvedené umě-
lecké výkony dlouhým závěrečným potleskem
ve stoje. Zcela zaslouženě. Zbojníku Ondráši
i soubore Ondráši, díky za krásný večer!

Ladislav Jedlička
(Bohatá fotogalerie R. Lánského je u stejnojmenného

článku na webu veslavkove.cz)

Týden po skvělém vystoupení Lucie Bílé
připravilo vedení slavkovského zámku pro ob-
čany Slavkova i okolí další mimořádný kul-
turní bonbonek. V neděli 11. září večer se na
nezvykle vysokými letními teplotami prohřá-
tém zámeckém nádvoří odehrál Příběh zboj-
níka. Jedenapůlhodinové představení, které
nebylo přerušeno žádnou přestávkou, před-
vedli tanečníci, zpěváci, dívčí pěvecký sbor,
zvuková a scénická režie a patnáctičlenný
orchestr Vojenského uměleckého souboru On-
dráš z Brna. Soubor, kterému ještě před pár
lety hrozilo úplné zrušení.

Zatímco dva dni předtím předvedl Ondráš
pod vedením téhož primáše Jaromíra Kučery

Fo
to

 n
a 

st
ra

ně
: R

. L
án

sk
ý



13SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU9/2016

Program kina Jas – říjen
sobota 1. října, 19.30 hod.

AVE, CAESAR
Seznamte se s Eddiem. Jeho den začíná brzy ráno riskantní záchranou pověsti mladičké hvězdičky. Hned nato smiřuje rozzuřené církevní představitele, které naštval
scénář připravovaného biblického velkofilmu. Režisérovi sofistikovaných dramat musí do hlavní role vnutit hvězdného představitele kovbojů, který sice umí házet
lasem, zato neumí mluvit. A to není všechno. Problémy mu dělá i hvězdná plavkyně Anna a slavný tanečník Burt, jenž se z ničeho nic začal chovat divně. A to pořád
není všechno. Největší vrásky na čele mu vykloubila superstar Baird Whitlock, který byl unesen neznámou organizací, jež si říká Budoucnost, uprostřed natáčení
velkofilmu Ave, Caesar! Pro ostříleného Eddieho ale sebevětší krize není problémem, nýbrž výzvou. Režie: Ethan Coen, Joel Coen. Hrají: Josh Brolin, George Clooney,
Ralph Fiennes, Scarlett Johansson. Žánr: Komedie
106 minut, přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč

neděle 2. října, 16.30 hod.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA
Veverky Alvin, Simon a Theodore totiž dostanou podezření, že Dave, jejich velký člověčí kamarád a ochránce, chce požádat svou přítelkyni o ruku. A oni touto svatbou
získají jednoho naprosto příšerného bratra Milese a navíc je Dave možná nakonec i úplně opustí. Veverky mají hodně málo času a před sebou spoustu kilometrů,
aby zabránili této naprosto příšerné katastrofě. I když se Chipmunkové vždy snaží udělat správnou věc, nakonec ji udělají tím nejhorším představitelným způsobem.
Hned od začátku výpravy mají v patách naštvaného palubního detektiva z letadla, protože pustili všechny přepravované domácí mazlíčky ze zavazadlového prostoru
mezi cestující. A tak se i teď můžete těšit na naprosto šílenou jízdu nacpanou přehršlí vtipů a hromadou té pravé „chipmunčí" muziky. Režie: Walt Becker. Hrají:
Jason Lee, Justin Long, Matthew Gray Gubler. Žánr: Komedie/rodinný
92 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 8. října, 19.30 hod.

POLEDNICE
Eliška s malou dcerkou se po mnoha letech vrací do rodné vesnice svého muže, aby se zde pokusila o nový začátek. Kromě vlídného přijetí sousedů ji tu však čeká
i setkání s místní podivínkou, ženou, která ve své pomatené mysli vleče tíhu vlastního dávného neštěstí. Kolem Elišky, vystavené traumatům z osamělosti a postupně
vysilované boji s nekonečnými úředními stereotypy, se postupně začínají spřádat sítě prokletí. Podaří se Elišce zachránit sebe i dceru před mysteriózním zlem dřív,
než ji zcela ovládne stín Polednice anebo vlastní šílenství? Režie: Jiří Sádek. Hrají: Aňa Geislerová, Karolína Lipowská, Zdeněk Mucha. Žánr: Drama
85 minut, přístupný od 12 let, vstupné 70 Kč

neděle 9. října, 19.30 hod.

BROOKLYN
Když se mladá dívka z naprostého zapadákova přestěhuje do jednoho z největších měst na světě, čeká na ni docela silný šok. A přesně to se v padesátých letech
minulého století přihodilo Eilis. Vyráží přes oceán na cestu z irského městečka do newyorské čtvrti Brooklyn. Ocitá se v cizím světě, připadá si jako ve vyhnanství
a podléhá stesku po dosavadním životě v rodném městě, ale poté, co se seznámí s pohledným italským dělníkem, stýskání po domově pomalu mizí. Eilis přichází
životu v rušném New Yorku na chuť. Pak ale přijde událost, kvůli které se musí vrátit zpět do Irska. Dostává se tím mezi dva hlasy a musí se rozhodnout mezi světem,
z něhož pochází, a světem, kde si může splnit svůj sen. Režie: John Crowley. Hrají: Saoirse Ronan, Brid Brennan, Fiona Glascott. Žánr: Drama/romantický. 
111 minut, přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč

středa 12. října, 19.30 hod.

iShorts: ZKRÁTKA AKCE
Jsou tu krátké filmy s dlouhým dostřelem! A to myslíme doslova i přeneseně. Akčňák nemusí znamenat jenom bouchačky a drsňácké hlášky. Co všechno teda do
téhle kategorie patří? Přijďte mrknout! Žánr: Krátkometrážní. Vstupné 70 Kč

sobota 15. října, 19.30 hod.

UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ
Milly a Jess byly nejlepšími kamarádkami. Od dětství spolu sdílely absolutně všechno. V životě ale jednou nastane chvíle, kdy se každý musí začít chovat dospěle...
Nebo ne? Zatímco Milly má úžasnou práci a žije v krásném městském domě s manželem a dvěma dětmi, Jess a její přítel žijí bohémským životem na hausbótu na
londýnském kanálu. Přátelství Milly a Jess je však stále pevné jako skála a život je jednou velkou zábavou. Každá zábava však jednou skončí... Jess po mnoha
neúspěšných pokusech konečně otěhotní a chce s Milly oslavit radostnou zprávu. Ta má bohužel úplně opačnou novinku – byla jí zjištěna rakovina prsu. Dlouholeté
kamarádky se tak ocitají před životní zkouškou, jak se poprat s onemocněním jedné z nich, když druhá prožívá nejradostnější období svého života. Režie: C.
Hardwicke. Hrají: Toni Collette, Drew Barrymore, Dominic Cooper. Žánr: Komedie/drama
112 minut, přístupný od 12 let, vstupné 70 Kč

neděle 16. října, 16.30 hod.

KYKY RYKY A PÁR VAJEC
Ryky se narodil jako zakrslé kuře. Ale když chce zlý rančer zničit jeho domov a rodinu, tak se musí z plachého mladého kuřete stát odvážným kohoutem. On a jeho
přátelé se spojí a prožijí velké dobrodružství, kde se ukáže, že velké činy mohou udělat i ti malincí. Režie: Gabriel Riva Palacio Alatriste. Žánr: Animovaný
98 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 22. října, 19.30 hod.

SAULŮV SYN
Snímek se odehrává ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Pojednává o Saulu Auslanderovi, maďarském Židovi a příslušníkovi tzv. Sonderkommanda, jehož členové
byli od ostatních osvětimských vězňů zpravidla izolováni a měli na starosti ty nejstrašnější práce. Saul chce uprostřed mašinérie průmyslového vyvražďování důstojně
pohřbít svého nevlastního syna. Film přitom připomíná až „umělecký horor“ a poprvé v dějinách kinematografie ukazuje Osvětim jako chaotickou a přitom
bezchybnou továrnu na smrt, jejíž chod musí udržovat sami vězni. Snímek oceněný Oscarem a vítěz Velké ceny 2015 v Cannes. Režie: László Nemes. Hrají: Géza
Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn. Žánr: Drama
107 minut, přístupný od 15 let, vstupné 90 Kč

neděle 23. října, 16.30 hod.

JAK VYCVIČIT DRAKA 2
Ostrov Blp býval místem, kde Vikingové ve dne v noci bojovali s draky. Pak však mladý snílek Škyťák vycvičil draka Bezzubku, spřátelil se s ním a hlavně všem
vysvětlil, že lidé a draci mohou žít v harmonii. Další jejich dobrodružství nás přivádí do těžko přístupné ledové jeskyně, která je domovem stovky neznámých divokých
draků. Taky se zde setkají s tajemnou Dračí jezdkyní, z které se vyklube Škyťákova dávno ztracená matka Valka. Do toho všeho se na ostrově objeví mocichtivý „dračí
bůh", kterému slouží nafoukaný lovec draků Eret. Tihle dva představují nebezpečí, se kterým sám Škyťák s Bezzubkou nic nezmůžou, a tak musí dát dohromady
starou partu, aby se mohli postavit mocnému nepříteli… Režie: Dean DeBlois. Žánr: Animovaný/dobrodružný
102 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 29. října, 16.30 hod.

KNIHA DŽUNGLÍ
Hrdinou filmu je chlapec Mauglí, člověčí mládě vychované v džungli vlčí smečkou. Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, který chce zničit vše, co vnímá
jako ohrožení a Mauglí cítí, že již v džungli není vítán. A tak opouští svůj domov a vydává se na dobrodružnou cestu plnou poznání. Provází ho přísný mentor, pardál
Baghíra, a veselý medvěd Balú. Cestou džunglí se Mauglí setká se zvířaty, které to s ním nemyslí vždy dobře. Patří mezi ně krajta Ká a marnivý král Ludvík, který se
snaží Mauglího přemluvit, aby mu prozradil tajemství překrásného, leč smrtonosného Rudého květu: ohně. Režie: Jon Favreau. Hrají: Neel Sethi, Bill Murray, Ben
Kingsley, Idris Elba. Žánr: Dobrodružný/rodinný
105 minut, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 29. října, 19.30 hod.

TOHLE JE NÁŠ SVĚT
Hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává svérázný a charismatický otec svých šest dětí podle vlastních představ. Jejich život připomíná letní tábor v ráji, plný
neotřelých pravidel a her. Dokud nepřijde zpráva, která všechno změní. Začíná překvapivá a zábavná cesta, při které jsou zásady této volnomyšlenkářské rodiny
vystaveny zkouškám našeho světa. Režie: Matt Ross. Hrají: Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler. Žánr: Drama/komedie
119 minut, mládeži přístupný, vstupné 80 Kč

neděle 30. října, 19.30 hod.

iShorts: MONSTER CABARET
Strach, krev, sranda. Ano, všechno bude. Máme pro vás na Halloween připravené pásmo těch nejvybranějších hororů. Od krváků, přes lekačky až po napínáky a ujetou
srandu. Přijďte si s námi přikrývat oči nadšením! Žánr: Krátkometrážní. Vstupné 70 Kč

Vánoční koncert Martina Křížky
Tradiční vánoční koncert Martina Křížky

i letos přinese několik překvapení. Oblíbený
večer se uskuteční v sobotu 17. prosince od 19
hodin ve velkém sále SC Bonaparte. Slavkov-
skému zpěvákovi se i letos podařilo zorganizo-
vat večer, do kterého zapojí své přátele
z Městského divadla. Tradiční i nové autorské
písně tak zazní v podání Hany Holišové nebo
Marta Matějová. Koncert se uskuteční za do-
provodu desetičlenné kapely včetně smyčco-
vého kvarteta. Martin Křížka zde pokřtí také
své nové CD s autorskou hudbou. Vstupenky
budou v předprodeji v průběhu října. vs

Zámecké dýňobraní
letos již po deváté!

Zámek Slavkov – Austerlitz pořádá pro
všechny šikovné děti již 9. zámecké dýňobraní.
Přijďte se svými dětmi v neděli 9. října ve 13 h.
na nádvoří zámku Slavkov a nechejte je vyzkou-
šet vyřezávání, zdobení či malování dýní. Těšit
se můžete i na výtvarnou dílničku, kterou si pro
vás připravilo Komunitní centrum Korálky. 

Dýně si můžete přinést vlastní, nebo si je na
místě. Doporučujeme si také vzít vlastní nůž na
dlabání. Ozdobené dýně si pak děti vystaví
v tajemném zámeckém podzemí a od 15 hodin
je za svitu svíček ukážou svým rodičům, pra-
rodičům a kamarádům. 

Pro dospělé a nejen pro ně je také po celou
dobu konání akce připraveno občerstvení
a ochutnávka dýňových specialit. vs

Bachův barokní podzim
na zámku

Zámek Slavkov – Austerlitz bude letos po-
prvé hostit jeden z nejvýznamnějších festivalů
barokní hudby v Evropě. Bachův varhanní
podzim zavítá do zámecké kaple sv. Kříže
13. října od 19 hodin. Představí se zde tří -
členný soubor excelentních mladých hudeb-
níků s názvem Brno Baroque Trio. Máte-li
chuť na brilantní večer s houslemi, cembalem
a violoncellem, přijďte na zámek… 

Mladé trio představí svoji objevnou cestu od
Bachova andělského inspirátora Arcangela Co-
relliho k jedinečnému Bachovu obdivovateli
Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Zastávkou na
této cestě bude domov holešovského skladatele
Františka Xavera Richtera, který rozkošným
způsobem spojuje starý svět konstruktivní
hudby Bacha s melodickou invencí nového
Mozartova stylu. 

Vstupenky v hodnotě od 160 do 200 Kč jsou
již v elektronickém předprodeji na stránkách
festivalu www.bachuvvarhannipodzim.cz nebo
na IC Slavkov u Brna, Palackého nám. 1. vs

Loňské dýňobraní • Foto: archiv ZS-A
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Vyzkoušejte si taneční
hodinu nezávazně

Taneční studio Stabil Brno zve všechny zá-
jemce o taneční kurzy pro dospělé na první
lekci, která se uskuteční ve čtvrtek 6. října ve
Velkém sále SC Bonaparte. První hodinu si
můžete vyzkoušet nezávazně a zdarma. 

Taneční kurzy s názvem Příprava na pleso-
vou sezónu pro začátečníky a věčné začáteč-
níky se budou konat až do 1. prosince
s výjimkou 27. října a 17. listopadu. Od 19.30
do 21 hodin. 

Vicemistři ČR Zina a Jirka Čechovi budou
své žáky učit klasické společenské tance jako
waltz, tango, valčík, foxtrot, quickstep, rumba,
cha-cha, jive a česká polka. Cena kurzu –
2100 Kč za jeden pár a sedm lekcí více na
www.tanecni-skola-brno.cz. vs

IGRÁČKŮM coby princeznám a princům. Ne-
chybí ani král a císař Karel IV. v podobě
IGRÁČKA Otce vlasti, letošní novinky firmy
EFKO,“ uvádí Zdeněk Rauš, oddělení prezen-
tace a práce s veřejností Technického muzea
v Brně. To se totiž podílelo na tvorbě expozice.

Vernisáž se uskutečnila za přítomnosti sta-
rosty města Michala Boudného, ředitelky
Zámku Slavkov – Austerlitz Evy Oubělické
a Zdeňka Rauše z Technického muzea. Kul-
turní program si připravili žáci a učitelé ZUŠ
F. France. Děkujeme za krásný zážitek!

Vstupné: Dospělí – 40 Kč děti, senioři,
ZTP – 30 Kč. vs

Výstava Fenomén Igráček potěší celou rodinu
Legendární IGRÁČEK, který letos slaví

čtyřicet let od svého uvedení na trh, na pod-
zim zavítala na Zámek Slavkov – Austerlitz.
Vernisáž se uskutečnila 8. září v přízemní
galerii. Legendární postavička se zde zabydlí
až do 30. října. Výstava představuje historii
i novodobý vývoj figurky IGRÁČKA. Náv-
štěvníci se seznámí s výrobou a vývojem fi-
gurek od roku 1976, kdy byl první
IGRÁČEK, povoláním zedník, vyroben.

„Opět se přesouváme s výstavou Fenomén
IGRÁČEK z prostor muzeí a tvrze na zámek.
A to na zámek pro Moravu velkého významu.
Proto zde věnujeme celou část expozice

stylizaci, můžou vstoupit podzemí za Draculou
a jeho přáteli zdarma,“ láká ředitelka Zámku
Slavkov – Austerlitz Eva Oubělická.

Kromě stylové atmosféry plné strachu
a krve se můžete těšit na česnekové pohoštění
a krvavé nápoje. Akce končí ve 20 hodin.

Upíří večírek uzavře nejen samotnou vý-
stavu, ale také halloweenský víkend. V sobotu
se totiž na zámku uskuteční oblíbené hrůzo-
strašné prohlídky. vs

Sraz upírů na nádvoří uzavře
 výstavu Dracula a ti druzí

Setkání upírů na nádvoří, krvavá atmosféra
i pohoštění. Oživlé podzemí i vstup zdarma pro
kostýmované účastníky. Nejen tak bude vypadat
derniéra výstavy Dracula a ti druzí v neděli 30.
října. „Jedna z nejúspěšnějších výstav na našem
zámku po čtyřech měsících končí a zaslouží si
stylovou rozlučku. Proto jsme se rozhodli uspo-
řádat setkání upírů na našem nádvoří. Vítaní
jsou proto všichni vampýři a jejich obdivova-
telé. Všichni, kteří přijdou v kostýmech nebo

Hrůzostrašné prohlídky promění
zámek v sídlo plné strachu

I letos se v halloweenském období promění
Zámek Slavkov – Austerlitz v hrůzostrašné
panství plné utrpení a bolesti. Zámečtí prů-
vodci se promění v děsivé postavy blouznící
historickými sály i podzemím. Vévodit jim
bude Morticia Addamsová, která své oběti pro-
vede nejtemnějšími zákoutími. A možná bu-
dete pozvání i na upíří svatbu (jako zákusek)…

Prokažte svou odvahu a přijďte v sobotu 29.
října v časech 17, 18, 19 a 20 hodin. Rezervace
nutná na telefonním čísle 544 227 548. vs

Snahou je co nejvěrněji vystihnout jednot-
livé charakteristické znaky automobilu. Mo-
dely nikdy nejsou naprosto přesné kopie, ale
je do nich vložen originální design, který se
projevuje kombinací barev dřeva a respekto-
vání specifiky přírodního materiálu.

Zveme vás na vernisáž výstavy, která se
uskuteční ve čtvrtek 6. října od 16 h. za účasti
autora. Partnerem výstavy je Autotransport
Matuštík Slavkov. 

Vstupné na výstavu je 40 korun dospělí, 30
korun děti, senioři a ZTP. Na práci pana Marka
se můžete podívat také na jeho stránkách
www.drevene-modely.cz. vs

Nádherné dřevěné modely aut
zaparkují v zámecké galerii

Zámecká galerie v podzimním období na-
bídne podívanou nejen pro pány a kluky. Nád-
herné, ručně vyráběné, dřevěné modely aut
z dílny liptálského řemeslníka Petra Marka
ozdobí OK galerii od 6. října do 11. prosince. 

Petr Marek se zabývá výrobou dřevěných
modelů automobilů. Z jeho dílny vzešla celá
řada unikátních kusů. Modely jsou vyrobeny
z kvalitního přírodně sušeného dřeva třešně,
hrušně a tureckého ořechu. Způsob výroby vy-
žaduje velmi vysokou řemeslnou zručnost
a klade vysoké nároky na přesnost. Využívají
se současné i původní způsoby zpracování
dřeva.

Výstava Fenomén Igráček • Foto: 3x archiv ZS-A
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Zámek Slavkov je díky své poloze, prosto-
rám i zázemím ideálním místem pro konání
svatebních obřadů a hostin. Proto ani letos ne-
bude chybět akce, která se zaměří na páry hle-
dající místo pro svou svatbu. Svatební víkend
otevřených dveří se uskuteční v sobotu a v ne-
děli 15. a 16. října 

„Protože nám již volá mnoho snoubenců
s dotazy na příští sezonu a s nimi i dotazy na
organizaci a možnosti našeho zámku, rozhodli
jsme se připravit speciální akci, při které se
svatební zájemci seznámí nejen s vhodnými
prostorami, ale můžeme na místě prodebatovat
organizaci obřadu a další otázky,“ přiblížil
David Kučera z organizačního týmu svateb-
ních obřadů. 

A na co se mohou snoubenci a ostatní zá-
jemci těšit? Většina sálů a prostor určených
k obřadům budou připravené a vyzdobené po-
dobně jako ve svatební den. Účastníkům se
bude věnovat zkušený průvodce, který prostory
nejen představí, ale také poradí s organizací
a pomůže s vhodným výběrem prostor. „Navíc
jsme připravili speciální akci, kdy při rezervaci

Víkend otevřených dveří pro zájemce o svatební obřady
termínu a podpisu smlouvy do konce října po-
skytneme slevu na pronájem 10 procent,“
dodal David Kučera. 

Vstupné na prohlídky je zdarma. Prohlídky
obřadních sálů se konají v sobotu i v neděli ča-
sech 10.30, 13.30 a 15.00 po předchozí rezer-
vaci na tel. 544 227 548 

Zámek Slavkov nabízí ke konání obřadů
hned několik nádherných míst. Nejvyhledáva-
nější je zámecká kaple, kde se můžou konat jak
civilní, tak i církevní obřady. K dispozici je
také největší a nejkrásnější Historický sál nebo
pohodlný Divadelní sál. Oblíbeným se stal
i zámecký park – nejen pro obřady, společen-
ský večer nebo atraktivním prostředím pro
 fotografování. Zámek disponuje reprezen -
tativním nábytkem, dekoracemi, potahy židlí
i technickým zázemím. 

Zámek Slavkov – Austerlitz je jedním z nej-
vyhledávanějších míst pro konání svatebních
obřadů na jižní Moravě. Jen letos se zde usku-
tečnilo téměř 100 obřadů. Trendem posledních
sezon jsou kompletní svatby, kdy se na zámku
koná obřad, hostina i závěrečná party. vs

Krvavý měsíc
nad horou Liliavou
BESEDA S AUTOREM KNIHY JOSEFEM ŠPIDLOU
O KNIZE A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH 

Píše se rok 1599 a časomíra neúprosně a ne-
zadržitelně začíná odměřovat vteřiny směřující
k apokalypse třicetileté války… 

Svou významnou roli sehrává v hektických
dnech roku 1608 Bedřich z Kounic, který z ob-
leženého Brna převádí zemský sněm do rela-
tivní bezpečí Slavkova. Oba Kounicové
(Bedřich i Karel) se angažují ve stavovském
povstání roku 1619.

Na kulise událostí počátku 17. století se ode-
hrává děj přibližující klíčové okamžiky v Mar-
krabství moravském, Slezsku i Království
českém – více však autor…

Těšíme se na vaši návštěvu.
Jiří Blažek, ZS-A

je mušlového vápence. Byly zhotoveny kolem
roku 1700 autory Giovannim Giulianim a Ig-
nácem Lengelachem. Sochy byly původně ur-
čeny pro oranžérii, kterou nechal postavit
Domink Ondřej Kounic. Oranžérie stávala
v místě dnešního bazénu v dolním parteru. 

Sochy několikrát změnily místo. Zatímco
původně byly umístěny v zámeckém parku,
v průběhu 19. století byly rozmístěny na zá-
meckém nádvoří. Po zásadní přestavbě parku
v letech 1971–1976 byly rozmístěny zpět do
parku. Zde zůstaly dodnes. Některé z nich
zdobí i interiéry zámku. Sochy znázorňují vět-
šinou výjevy z antické mytologie a podoben-
ství ročních období. 

Soubor byl naposledy restaurován v letech
1971–1976. Od té doby nebyly zásadně oše-
třeny a podepsal se tak na nich zub času

Veronika Slámová

Zámecké sochy definitivně patří městu
Město Slavkov u Brna je oficiálním vlastní-

kem vzácných soch a váz rozmístěných v zá-
meckém parku i v interiérech. Potvrdil to
Okresní soud ve Vyškově, který rozhodoval
o tom, zda sochy patří do vlastnictví státu,
nebo města. 

„Když jsme začali shánět finance na opravu
těchto soch, zjistili jsme, že není jisté, komu
patří. Když se totiž v roce 1995 převáděl státní
majetek do rukou města, nikdo přesně nedefi-
noval, zda s převodem zámku převádí i sochy.
Proto jsme museli podat určovací žalobu na
stát. Soud pak potvrdil, že tyto skulptury jed-
noznačně patří městu. Díky tomu se nám roz-
vázaly ruce pro podání žádostí o dotace pro
jejich renovaci,“ vysvětlil starosta města Mi-
chal Boudný.

Historici zámku evidují celkem 53 soch
a váz, z toho 43 soch a 10 váz. Většina z nich

Rubensův sál Zámku Slavkov – Austerlitz
20. října 2016 v 17 hodin

Svatební víkend na zámku • Foto: L. Navara

Sochy v zámeckém parku • Foto: B. Maleček
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V letošním roce získal Zámek Slavkov –
Austerlitz do sbírkového fondu rozsáhlý, velmi
zajímavý dar – učební pomůcky ze zrušené Zá-
kladní školy v Nových Hvězdlicích. 

První zmínka o školství v Nových Hvězdli-
cích pochází již z roku 1703. Povinná školní
docházka dětí však byla zavedena až v období
vlády Marie Terezie. V roce 1802 zde byla po-
stavena budova jednotřídní školy. V roce 1878
byla rozšířená na dvoutřídní a v roce 1891 na
trojtřídní. Stávající školní budova pak byla po-
stavená v letech 1910–1911. Ve 20. století se
v obci nacházela rovněž měšťanská škola a od
roku 1948 škola mateřská. Díky nepříznivému
demografickému vývoji však musela být čin-
nost Základní školy v Nových Hvězdlicích
v roce 2002 ukončena. 

Ale i po zrušení školy zde zůstalo stále dost
zajímavých učebních pomůcek pro předměty,
jako jsou geometrie, matematika, fyzika, che-
mie, zeměpis, přírodopis, dějepis, hudební vý-

chova, branná výchova a pracovní vyučování.
Snad k nejzajímavějším pomůckám patří před-
měty pro výuku geometrie. Názorné modely
zobrazují jednotlivá geometrická tělesa, včetně
možných řezů a vyznačení úhlů – vše pro lepší
představu provedeno v několika barvách. K dis-
pozici máme rovněž drátěné modely či staveb-
nici s jednotlivými komponenty, ze kterých
mohou žáci vlastnoručně postavit geometrické
modely. 

Neméně zajímavé jsou rovněž pomůcky pro
výuku chemie. Zkumavky a křivule pro prak-
tická cvičení pomáhají při zkoumání nevyčer-
patelných tajů a záhad tohoto oboru. Praktickou
zručnost a znalost organické chemie umožňuje
rozvinout rovněž „molekulární stavebnice“,
z níž lze rekonstruovat vazby chemických slou-
čenin. Fyziku v praxi pak představují ukázky
sad vodičů a různých stavebnicových systémů.

K zajímavostem patří i pomůcky pro pra-
covní vyučování. Kromě názorných předloh

Zámek Slavkov – Austerlitz získal zajímavý dar
některých druhů spojování dřeva je zde zastou-
pena rovněž výchovná stavebnice „Postav si
svůj panelák“ – s jednotlivými komponenty,
včetně základních typů nábytku, které navíc
umožňují variabilní řešení daného problému. 

Celkem bylo získáno 148 výukových před-
mětů a funkčních souborů, mnohdy stavebni-
cového typu. Tyto učební pomůcky vhodně
doplnily stávající sbírkový fond se školní tema-
tikou, který se nachází ve slavkovském zámku
a jehož část již byla představena na úspěšné vý-
stavě „Cestička do školy“. I tyto nově získané
předměty budou využívány při tematických vý-
stavách, které připravují pracovníci slavkov-
ského zámku.

Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat
městysu Nové Hvězdlice za darování vybra-
ných učebních pomůcek, které byly následně
zapsány do sbírkového fondu Zámku Slavkov –
Austerlitz.

Vladimíra Zichová, zámek Slavkov – Austerlitz

Koncerty vážné i lidové hudby, vystoupení
dětí, přednáška předního českého diabetologa,
zdravotně-preventivní akce i symbolické
vstupné do zámku. Nejen tak bude vypadat
program Svátku seniorů na Zámku Slavkov –
Austerlitz. Ten se uskuteční při příležitosti Me-
zinárodního dne seniorů 1. října.

Od rána se nejen lidé v důchodovém věku
můžou těšit na vystoupení dětí z MŠ Zvídálek,
následně pak žesťového kvintetu složeného pře-
vážně z pedagogů Konzervatoře Brno. Ti si při-
pravili odlehčený program v podobě známých
šlágrů. Po půlhodinovém představení na pódiu
vystoupí cimbálová muzika Májek, která bude
hrát a zpívat lidové písně až do 14 h. 

Pořadatel akce – Zámek Slavkov – Austerlitz
ve spolupráci s místním Svazem diabetiků ne-
zapomněl ani na zdravotně-preventivní pro-
gram. Po celý den si můžete v přízemí zámku
nechat změřit tlak a další životní funkce. 

Od 13 hodin pak v Divadelním sále vystoupí
přední český diabetolog MUDr. Emil Záhu-
menský se svou přednáškou na téma moderní
léčby komplikací diabetu. Tento uznávaný od-
borník patří mezi špičku zejména v léčbě di-
abetické nohy. Zlínský lékař je proslavený
vysokou úspěšností i velmi těžkých případů
a komplexním přístupem k pacientům.

Program svátku seniorů se odehraje i v nád-
herném prostředí chrámu Vzkříšení Páně. Od

Den seniorů na zámku
14 hodin se zde odehraje velkolepý koncert tře-
bíčského sboru Musica Animata. Představí ora-
torium G. F. Händela Mesiáš. 

Program na zámku se uskuteční od 10 do
16 h. Vstup na doprovodný program je zdarma.
Vstupné na prohlídkovou základní trasu Histo-
rické sály je pro osoby nad 60 let, případně po
předložení Senior pasu, za 30 korun (běžné se-
niorské vstupné je 70 Kč). 

Akce se koná pod záštitou náměstka hejt-
mana Jm kraje Romana Hanáka, Romana Ce-
lého, starosty města Slavkov u Brna Michala
Boudného a místostarostky města Marie Jedlič-
kové. Partnerem akce je společnost B. Braun,
Svaz diabetiků ČR, územní organizace Slavkov
u Brna, Senior pasy a Slavkovský pivovar.

Symbolické vstupné do prohlídkových tras
zámku je 30 Kč. vs

Program Dne seniorů 1. října
10.00 Zahájení
10.15 Vystoupení MŠ Zvídálek – nádvoří

(příp. salla terrena)
10.45 Konzervatoř Brno
11.15–14.00 Cimbálová muzika Májek – nádvoří

(příp. salla terrena)
13.00 Přednáška: MUDr. Emil Záhumenský,

 diabetolog – Divadelní sál
14.00 G. F. Händel: Oratorium Mesiáš, Musica

Animata – chrám Vzkříšení Páně
16.00 Konec akce

Skupina Katapult ve složení Olda Říha,
Andy Budka a Ondřej Timpl v letošním roce
představila zbrusu nový program s názvem Ka-
tapult 2016 – Kladivo na život. A při svém
turné po Česku zavítá i do Slavkova u Brna. Ve
Společenském centrum Bonaparte vystoupí
v sobotu 29. října. Vstupenky jsou již k dostání
na IC ve Slavkově u Brna, Palackého nám. 1.
V předprodeji je můžete pořídit za 280 Kč. Na
místě pak za 320 Kč. vs

Učební pomůcky • Foto: 2x archiv ZS-A
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www.zskomslavkov.czZákladní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 621, reditel@zskomslavkov.cz
Základní škola Komenského

„…hola, škola
na nás volá“

Tato slova z básně Františka Hrubína „Do
školy“ stále platí. Bylo 1. září a škola opravdu
volala. Volala nejen školní „mazáky“, ale
hlavně děti, které se 1. září staly žáky základní
školy. Prvňáčky. A nebylo jich málo. Po dlouhé
době v letošním školním roce otevíráme tři
první třídy. A protože dětí, a jejich rodičů a dal-
šího doprovodu bylo opravdu hodně, tak se za-
hájení školního roku  uskutečnilo na školním
dvoře. Všechny přítomné přivítal pan ředitel
školy Mgr. Vladimír Soukop. Vítaným hostem
byl pan starosta Michal Boudný, který popřál
všem úspěšný první školní rok. Atmosféru oži-
vil kamarád Kuba (maskot z projektu Ovoce do
škol), který rozdával malé dárky. 

A to nebylo všechno. Následovalo vystou-
pení Mini Glitters Star, při kterém se tajil dech.
Nakonec pěkný školní rok popřála prvňáčkům
básničkou Anička Dufková.

Pak se žáci rozešli do svých pěkně vyzdobe-
ných tříd, kde je čekaly paní učitelky, paní asis-
tentky, první učebnice, pracovní sešity, dárky
z Ovocentrumu a pomůcky do první třídy.

Všem, žákům i rodičů, přejeme zdárné vy-
kročení do nového školního roku a hlavně trpě-
livost při zvládání učiva. Hana Stárková 

Prvňáčci – 1.A třída • Foto: archiv školy

Zahájení nového školního roku • Foto: 4x archiv školy

Prvňáčci – 1.B třída • Foto: archiv školy

Prvňáčci – 1.C třída • Foto: archiv školy
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Základní škola Tyršova www.zsslavkov.czZákladní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Zdá se, jako by to bylo teprve pár dnů, kdy
jsme dětem rozdali závěrečná vysvědčení
a ony vyběhly ze školy vstříc dlouho očekáva-
ným letním prázdninám. Dva měsíce utekly
jako voda a už je tady opět nový školní rok.

Ve čtvrtek 1. září dosud tichá škola ožila
množstvím dětí i rodičů. Nejvíce tento den sa-
mozřejmě prožívali naši nejmenší – žáčci
1. třídy. V nazdobené třídě je přivítala nejen je-
jich paní učitelka, ale i pan ředitel, a popřát
hodně úspěchů jim přišel i pan místostarosta

Zahájení nového školního roku
Mgr. Petr Kostík. Doufejme, že se jim bude ve
škole líbit stejně jako tento první den i nadále.

V letošním školním roce navštěvuje naši
školu celkem 338 žáků, z toho 30 prvňáčků. Ve
výuce klademe důraz hlavně na to, abychom
naše žáky naučili vyznat se v obrovském
množství informací, jež současný svět nabízí,
aby dokázali vzájemně spolupracovat a pomá-
hat si a aby se dokázali kultivovaně chovat
a vyjadřovat jak ústní, tak písemnou formou.

Kromě běžné výuky pokračuje také projekt

„Rovná záda“, v jehož rámci na naší škole fun-
guje pro žáky nepovinný předmět Zdravotní tě-
lesná výchova. Zde se děti nenásilnou formou
učí správnému držení těla a protáhnou si svaly
ztuhlé častým sezením. 

O všech novinkách týkajících se naší školy
vás budeme pravidelně informovat na webu
školy i ve Slavkovském zpravodaji.

Nejen prvňáčkům, ale i všem ostatním žákům
a jejich rodičům přejeme klidný, pohodový
školní rok, hodně úspěchů a dobré nálady. zšt

Prvňáčci ZŠ Tyršova • Foto: archiv školy

Třída prvňáčků • Foto: archiv školy
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna www.iss-slavkov.eu
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, info@iss-slavkov.eu

Kurz zabezpečuje Kuchařské studio Pelhři-
mov pod vedením mistra kuchaře Vladimíra
Picky. Kurz má rekvalifikační charakter, je za-
končen teoretickou a praktickou zkouškou, ab-
solventi obdrží osvědčení na základě pověření
MŠMT ČR, osvědčení je podkladem pro vyšší
hodnocení při výkonu kuchařského povolání,
účastník obdrží soubor receptur výrobků stu-
dené kuchyně.

Kurz se uskuteční ve dnech 3.–6. října.

Cena: 2700 Kč žáci a 3700 Kč dospělí. V ceně
kurzu jsou suroviny na 85 výrobků, které
účastníci během kurzu připravují a na závěr
dne zkonzumují. Z ceny je současně hrazen zá-
věrečný raut, na který si každý účastník může
pozvat dva hosty. Zahájení kurzu bude v pon-
dělí 3. října v 8 hodin.

Bližší informace: Mgr. Horáková, hora-
kova@iss-slavkov.eu. Tel.: 721 614 299,
544 221 581, kl. 128. ISŠ

Intenzivní kurz studené kuchyněVeletrh vzdělávání
a příležitostí na ISŠ

Vážení rodiče, žáci 8. a 9. tříd, už máte
jasno ve výběru střední školy? Chcete získat
ucelené informace o učilištích, středních od-
borných školách a gymnáziích? Máte jedineč-
nou příležitost setkat se na jednom místě
s učiteli a žáky vyškovských škol, ale i škol
z okolních regionů, seznámit se s učebními
a studijními obory, učebními plány, pomůc-
kami a názornými ukázkami. Na vaše otázky
vám mohou odpovědět přímo zkušení školští
pracovníci, případně studenti zúčastněných
škol.

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně,
kontaktní pracoviště Vyškov ve spolupráci
s Okresní hospodářskou komorou ve Vyškově
a společností BEVE, spol. s r.o. pořádají XX.
veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí
s cílenou podporou řemeslných a technických
oborů. Veletrh se bude konat ve čtvrtek 20.
října od 9.30 do 17 hodin v prostorách Inte-
grované střední školy Slavkov u Brna. Prezen-
tovat se budou střední školy a učiliště z našeho
i okolních regionů a podnikatelské subjekty
zaměstnávající absolventy těchto vzdělávacích
zařízení.

V rámci doprovodného programu jsme opět
připravili „Živou knihovnu povolání“ spoje-
nou se soutěží o atraktivní ceny (dotykový ta-
blet, outdoorová kamera, externí HDD,
mobilní telefon a další). ISŠ

Zdravíme vás ze slunné Itálie. Dojely jsme
v pořádku a ve zdraví, plně odhodlané si užít
tuto zahraniční a zároveň poslední praxi před
maturitou. Už od prvního dne jsme zapojeny
v provozu, ale stíháme si užívat i sluníčka
a moře, které je už po celém létě krásně vy-
hřáté. Kačka pomáhá se všemi možnými pra-

cemi v kuchyni a Verča s obsluhou jídelny
a baru. Avšak hotel udržujeme v čistotě všichni
dohromady. 

Jsme vděčné za tuto příležitost tu být a zá-
roveň nezávidíme těm, kteří musí sedět v lavi-
cích. Moc vás zdravíme a posíláme pár
fotografií z provozu. Verča a Kačka 

Pozdrav z Caorle

Palackého nám. 77
Slavkov u Brna
tel. č.: 775 992 884
FB: Optika Slavkov

www.optikaslavkov.cz

Měření 
zraku

ZDARMA

20 % sleva
na všechny
 brýlové čočky
Nikon (včetně
multi fokálních)
Akce platí 
od 1. do 31. října 2016

Praxe v Itálii • Foto: 2x archiv školy
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Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 9. 11. 2016. Odpovědnost za tiskové 

chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto si 

vyhrazuje právo změnit design, specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. 

Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 

Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Navštivte naši prodejnu:

SPOLEHLIVÉ A VÝKONNÉ 
STROJE PRO VAŠI PRÁCI

HUSQVARNA 135
Lehká pila vhodná pro domácí práce. Motor X-Torq; LowVib; Air Injection.

 ■ Výkon 1,5 kW, délka lišty 14"/35 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,4 kg.

HUSQVARNA 550 XP®
Velmi výkonná profesionální pila. Motor X-Torq; AutoTune; LowVib; Air 

Injection; Smart Start.

 ■ Výkon 2,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,9 kg.

HUSQVARNA 440
Motor X-Torq; Smart Start; Air Injection; LowVib.

 ■ Výkon 1,8 kW, délka lišty 15"/38 cm, hmotnost bez lišty a řetězu 4,5 kg.

HUSQVARNA 525RX
Lehký a výkonný křovinořez s pohodlným ovládáním. Motor X-Torq; Smart Start. 

Dodáván s nosným popruhem Balance 35, strunovou hlavou a travním nožem.

 ■ Objem válce 25,4 cm³, výkon 1 kW, hmotnost bez příslušenství 4,9 kg.

HUSQVARNA 536LiHD60X
Lehký a tichý plotostřih pro profesionální použití. Otočná zadní rukojeť.

 ■ Délka lišty 60 cm, hmotnost bez akumulátoru 3,8 kg.

HUSQVARNA 125BVx
Výkonný foukač pro úklid vaší zahrady s možností vysávání. Smart Start.

 ■ Objem válce 28 cm³, výkon 0,8 kW, hmotnost 4,35 kg, kapacita foukání 

vzduchu v trubici 12,03 m³/min.

Akční cena:

9.790 Kč
Běžná cena: 10.890 Kč

Akční cena:

8.890 Kč
Běžná cena: 9.750 Kč

Akční cena:

15.990 Kč
Běžná cena: 17.850 Kč

Akční cena:

6.590 Kč
Běžná cena: 7.150 Kč

Akční cena:

11.790 Kč
Běžná cena: 12.990 Kč

(Ceny bez akumulátoru a nabíječky)

Akční cena:

9.990 Kč
Běžná cena: 10.990 Kč
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Bučovická 325
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 177, mobil: 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.www.rumpova.cz



Rozměr Cena
38x14 mm 395 Kč
47x18 mm 470 Kč
59x23 mm 540 Kč
(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

TYPOGRAFICKÉ STUDIO
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12   13–17 h.
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdelníkové i kulaté

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

Uzávěrka pro inzerci

pátek 21. října do 16 hodin
www.bmtypo.cz

Marie Zdražilová
tel. 604 994 476, Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Poradenská kancelář
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
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích

Kosmetika 

Možnost 
vyzkoušení

D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

DIVOKÉ KOâKY
NÁHRADNÍ TERMÍN ZA JARO
Slavkov u Brna, sál Bonaparte 16. listopadu
od 19 h. předprodej vstupenek infocentrum
Slavkov a p. Jelínková 607 603 500.

Nabízíme ke koupi byty v novostavbě třípa-
trového bytového domu v obci Nížkovice,
 nedaleko Slavkova. K dispozici je 5 bytů 3+1
a 1 byt 2+1. Každý byt má balkon a náleží
k němu parkovací stání před domem. Ceny
bytů 3+1 jsou 2,3 mil. Kč, byt 2+1 je za
1,8 mil. Kč. Ceny jsou konečné včetně daní
a poplatků. Pro domluvení prohlídky nás
kontaktujte na tel. 800 888 021 nebo na
emailu lubomir.pecl@economy-reality.com.

NOVÉ BYTY
NÍŽKOVICE

• ocelové profily I, IPE,
U, UPE, HEA, HEB

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé, slza,

 pozinkované
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
tel./fax. 544 220 816
tel. 604 272 975

775 697 788
milanmajek@volny.cz

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st      7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
sobota    8–11 h.

JIŽ 14 LET S VÁMI

Autoservis
Josef Novoměstský

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

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

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

SLAVKOV U BRNA
Hradební 1441
tel. 777 674 525
nohelova.marketa@seznam.cz

Otevírací doba:

po–pá 9–18.30 h.
sobota – na základě tel. objednávky

v průběhu týdne

www.solariumok.cz/slavkov-u-brna-solarium
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Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ RODINNÁ OZNÁMENÍ

PROSTORY V PŘÍZEMÍ
Nabízím k pronájmu
PROSTORY V PŘÍZEMÍ

100 m2 ve Slavkově u Brna
u parkoviště u náměstí

se dvorem 60 m2 a vjezdem.
Vhodné k provozování prodejny, skladu, služby, kanceláře…

Tel. 737 867 922

Hledáme

(i důchodkyni)

na výpomoc v prodejně textilu.

Info tel. 737 867 922

BRIGÁDNICI

Vzpomínka

Dne 20. září 2016 by oslavil své 85. narozeniny náš milovaný manžel,
 tatínek a dědeček, pan

JAN BARTESKA

Za tichou vzpomínku všem, kteří ho měli rádi, děkují
manželka Květa, dcery Iva a Jana s rodinami.

Vzpomínka

Dík za každý den, který jsi pro nás žil…
Dne 4. září 2016 by se dožil 80 let pan

VLADIMÍR TESAŘ
ze Slavkova u Brna

S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.

Vzpomínka
Navěky žije ten, koho nosíme s láskou ve svém srdci.

Dne 1. října 2016 vzpomeneme 8. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JOSEF PLEVA
S láskou stále vzpomínají manželka Zdena, syn Jiří a dcera Zdena s rodinami.

Vzpomínka

Volím tuto formu rozloučení s paní

ALŽBĚTOU PLACHOU

zemřelou 31. 8. 2016, jelikož mi jiné rozloučení nebylo její dcerou umožněno.
Své drahé babičce děkuji za roky láskyplné výchovy a pochopení.

Vnuk Lubomír a pravnuci Lubomír a Dita.

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 2016 uplyne sedm let, kdy nás navždy opustila paní

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

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

jen v srdci věčnou vzpomínku si na mne zachovejte.

Dne 2. srpna 2016 uplynulo pět let, kdy nás navždy opustila paní

DA N U Š E  S K Ř I VÁ N KOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Syn s rodinou.

Vzpomínka

Dne 3. října 2016 uctíme tichou a stále bolestnou vzpomínkou
5. výročí, kdy ukončil svou prací, starostlivostí a láskou naplněný život

náš drahý manžel, tatínek a dědeček, pan

FRANTIŠEK KUDA
Všem, kteří v tento den vzpomenou s námi,

děkuje manželka Hana, syn Jiří a dcera Jitka s rodinami.

Vzpomínka

Dne 11. září 2016 jsme vzpomněli 2. výročí, kdy nás opustila
naše dcera, maminka a babička, paní

EVA ŠŤASTNÁ

S láskou vzpomíná maminka a synové s rodinami.

• Pochod broučků a berušek
• 2. října – Pouštění draků na Urbánku
• 9. října – Dýňobraní (zámecké nádvoří)
• Halloween pro děti
• Mikulášská nadílka
• Vánoční strom přání
• Další akce, programy akcí, termíny, časy, místa ko-
nání budou postupně doplňovány a uveřejňovány. 

Za celý organizační tým se na všechny těší
Dagmar Živníčková a Hedvika Nováková

Oznámení
Mgr. Martina Leitnerová, advokátka
oznamuje nové sídlo advokátní kanceláře

na adrese:
U Mlýna 1552, 684 01 Slavkov u Brna

Tel. +420 515 537 331, +420 515 537 330
mobil +420 602 725 078

e-mail: leitnerovamartina@centrum.cz

Poděkování za šatní ramínka
Divadelní spolek děkuje všem dárcům za

šatní ramínka. Moc nám pomohly. Takhle má
každý divadelní kostým své ramínko a náš di-
vadelní fundus se stal přehledným. Současně
sdělujeme, že už máme ramínek dostatek
a tudíž další nejsou nutná.

Děkují členové Divadelního spolku
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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.

RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Marie Štěrbová (1913) 26. 8.
Alžběta Plachá (1928) 31. 8.
Jana Gecová (1927) 5. 9.
Zdeněk Kantek (1940) 7. 9.
Antonín Vykoukal (1944) 14. 9.

INZERCE

POSTARÁM se o chod domácnosti (úklid,
 vaření, praní atd.) a o Vaše blízké. Vyučená
zdravotní sestra s praktickými zkušenostmi
v pečovatelských službách pro nemohoucí
a seniory 170 Kč/h. www.PecovatelkaVera.cz.
Tel. 728 209 872.

HLEDÁME spolehlivého distributora Slavkov-
ského zpravodaje. Tel. 605 742 853.

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.

PROVÁDÍM opravy oděvů a jiné šití. V pří-
padě zájmu volejte 607 503 466.

HLEDÁME větší byt 1+1 nebo 2+1 ke koupi,
případně i nájmu ve Slavkově. K nastěhování
od měsíce října. Telefon: 777 755 159.

HLEDÁTE práci z DOMU? obor zdraví
a kondice www.pracevevolnu.cz.

NUTNĚ hledám ke koupi dům ve Slavkově
u Brna nebo v jeho blízkosti, max. 15 km.
Tel.: 604 522 895.

KOUPÍM byt, rychlé jednání výhodou. Tel.:
607 496 359.

PRODÁM krmné brambory. Tel. 728 249 981.

ZAVEDENÁ truhlářská firma
ACER WOODWAY z Brna se
 zaměřením na komplexní vyba-
vování interiérů především dý-

hovaným nábytkem hledá zaměstnance na
pozici truhláře pro výrobu a montáž. Nabízíme
zajímavě ohodnocenou tvůrčí práci na origi-
nálních realizacích interiérů. V případě zájmu
volejte na 603 178 498 nebo pište na
info@acerww.cz.

LEKTORKA angličtiny nabízí individuální
výuku ve Slavkově u Brna. Tel. 606 108 136.

RESTAURACE Klobouk přijme do svého pra-
covního týmu nové kolegy na pozici servírka/
číšník, kuchař/kuchařka, pomocná kuchařka
a provozní. Více info na tel. 732 644 497 nebo
v restauraci.

KOUPÍM trikot pro dívku vel. 128 do skupiny
Baby dance TK Martiny Bartuschkové (žluto-
černý). Tel.: 608 810 581.

SLAVKOVSKÝ pivovar přijme brigádně: číš-
níka / servírku. Informace na tel. 602 711 594.

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 10. října 2016 uplyne již dlouhých 20 let, kdy opustil všechny,
které měl rád, náš starostlivý tatínek, manžel a dědeček, pan

OLDŘICH FATKA
S láskou v srdci vzpomíná manželka, dcery a syn se svými rodinami.

Jasných říjnových nocí bývá málo, využijme
tedy těch pár večerů a potěšme se pohledem na
zbytek letních souhvězdí a dominující pod-
zimní. Nad severozápadním obzorem spatříme
Orla a Lyru, poměrně vysoko je ještě Labuť
s jasnou hvězdou Denebem. Mléčná dráha se
klene od východu na západ. Na jihu září Pegas
a na východě už vykukují zimní souhvězdí
Býk a Vozka.

Zvečera nízko nad jihozápadním obzorem
uvidíme tři planety: Venuši, Mars a Saturn. Ve
druhé polovině na východě vyjde Jupiter.

Měsíc bude v novu 1., v první čtvrti 9.,
v úplňku 16., v poslední čtvrti 22. a v novu
opět 30. října.

Meteorický roj Orionidy můžeme sledovat
v průběhu celého měsíce, maximum mají
21. října.

V úterý 4. října od 18 hodin bude mít premi-
éru program pro děti Večer s pokusy 2., který

volně navazuje na úspěšné Pokusy 1. Prosím,
telefonicky se přihlaste. V úterý 18. října od 18
hodin se sejdeme na Večeru pro rodiny s dětmi.
Čekají nás astronomické pohádky a budeme se
s Ufounkem toulat po Sluneční soustavě. I na
tento program se prosím telefonicky přihlaste.

Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás
program o našem vesmírném okolí se spoustou
úžasných snímků vesmírných těles, o kterých
se dozvíte nejnovější poznatky. Některé z ob-
jektů pak můžete zhlédnout pomocí našich da-
lekohledů.

Hvězdárna je otevřena v říjnu každé úterý
a pátek od 19 do 21 hodin. Těšíme se na vaši
návštěvu. Informace získáte na www.zoo-vy-
skov.cz a na tel. 602 59 62 09.

Při hvězdárně pracuje astronomický kroužek
a klub pro mladé astronomy, přihlášky přijí-
máme. S dětmi mohou chodit i rodiče.

Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov

Hvězdárna Vyškov říjnu 

Zveme všechny aktivní seniory k pravidel-
nému cvičení Pilates, které se koná od 19. září
2016 každé pondělí od 16.30 hodin v tělo-
cvičně ZŠ Tyršova. Poplatek za 10 hodin pro
naše členy je 100 Kč, pro ostatní 200 Kč. Cvi-
čení vede opět zkušená cvičitelka Mgr. Jana
Sekerková. Potřebujete přezůvky, nebo po-
nožky, podložku a ručník. Na pohybové akti-
vity přispívají všechny zdravotní pojišťovny,
nejvíce VZP až 500 Kč ročně, takže cvičení

máte zdarma. Pohodlný život a dobré jídlo se
musí vyvážit pravidelným pohybem, při kte-
rém dochází k normalizaci krevního cukru
a odbourávání nadbytečných tuků. Nebojte se,
cvičení na rozpohybování celého těla zvládnou
všichni i starší ročníky. Jen tak si udržíme so-
běstačnost do vysokého věku a také dobrou ná-
ladu.  

Pořádá Svaz diabetiků ČR Slavkov u Brna
s finančním příspěvkem Města Slavkova.

Cvičení pro aktivní seniory
Aktivní seniorky • Foto: M. Miškolczyová
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Podzimní divadelní smršť
Divadelní spolek Slavkov u Brna pro své

příznivce a milovníky divadla nastudoval před-
stavení Molièrova Lakomce a pro nejmenší di-
váky pak pohádku O stříbrné růži s těmito
termíny představení:

Komedie Lakomec:
27. 9. 19 h. KD Bonaparte
28. 9. 19 h. KD Bonaparte

15. 10. 19 h. sál dolní hospody Vážany n. L.
17. 10. 19 h. KD Bučovice
22. 10. KC Dělňák Líšeň
5. 11. 19 h. KD Krumvíř

Pohádka O stříbrné růži:
12. 11. 16 h. KD Bonaparte
13. 11. 16 h. KD Bonaparte 

Divadelní kavárna
Zveme všechny příznivce

krásného slova a pohody na
již dvanáctou Divadelní ka-
várnu. Po K. J. Erbenovi a J.
Seifertovi jsme připravili
výběr laskavých a humor-
ných básní ze sbírky Jana

Nerudy Balady a romance, např. k završení ju-
bilejního roku „otce vlasti“ jsme připravili kos-
týmovanou dramatizaci Romance o Karlu IV.
Kromě sbírky Balad a romancí lehce zabrou-
síme i do sbírky Písní kosmických. Buďme
alespoň chvíli vlastenci v duchu romantického
konce 19. století a užijme si krásné češtiny bás-
níka, který nám má co říci ještě 125 let od své
smrti. 

Co se týká programů Divadelních kaváren
v sezoně 2016/2017 připravujeme již nyní
celou řadu nových pořadů. Kromě recitací na-
bídneme i jiné formy, např. Divadlo u stolu
a promítání zajímavých videí.

Na shledanou se těší členové Divadelního
spolku Slavkov u Brna. RUB

Jan Neruda s úsměvem
Divadelní kavárna, neděle 30. října, 16 h.
Sál pastorizačního centra na faře

V Křesťanské mateřské škole Karolínka jsme
vstoupili do šestého roku provozu.  Letos
v červnu byl v Jižním Tyrolsku zakončen šesti-
letý projekt stáží učitelek v mateřských ško-
lách. Proto stojíme spolu s dalšími školkami,
které v naší zemi rozvíjí pedagogiku Franze
Ketta (PFK), na novém začátku. Zaštítěni ga-
ranty této pedagogiky P. Dr.theol. Tomášem
Cyrilem Havlem a Mgr. Evou Muroňovou
PhD., jsme prošli seminářem „Mám uši, kou-
kej, jak mi sluší“, zaměřeným na oblast hudby
a zpěvu. Výhledově plánujeme seminář „Spe-
cifika práce s dvouletými dětmi“ a 5. listopadu
proběhne v sálu Domu svaté Rodiny seminář
pro veřejnost lektorovaný paní Marianne
Bauer, zkušenou ředitelkou třiceti tyrolských
školek, která umožnila naše stáže. Na toto se-
tkání jsou zájemci srdečně zváni.

Téměř od počátku provází Karolínku citát
Franze Fischeredera: „Doprovázej dítě vždy
jen o krůček dál. Pak mu dej čas ohlédnout
se, zaradovat, raduj se s ním a pak spolu oba
zase rádi postoupíte o krůček dál.“ Doprová-
zet dítě chceme společně s rodiči – nabízíme
informativní schůzky a konzultace – v adaptač-
ním období rodičům novým a v lednu rodičům
předškoláků. V průběhu roku mají i ostatní ro-
diče možnost reagovat na vypsané konzultační
hodiny pro individuální schůzku s učitelkami
svých dětí. 

Předškoláci se ve svých třídách dvakrát týdně
od října do května systematicky připravují na za-
hájení školní docházky. V případě potřeby posí-
lení a rozvinutí dovedností a funkcí v některé ze
vzdělávacích oblastí je v prvním pololetí v na-
bídce deset lekcí Edukativně stimulačního pro-

gramu, které navštěvuje dítě se svým rodičem.
Ten se tak seznamuje s prací dítěte ve skupině
vrstevníků, poznává reakce na zadané úkoly,
tempo, soustředěnost a samostatnost svého dí-
těte. S touto zkušeností se může objektivněji
rozhodovat o nástupu školní docházky dítěte.
Další pomocí v rozhodování je orientační vyše-
tření školní zralosti, které provádí přímo v ma-
teřské škole pracovnice Křesťanské
pedagogicko-psychologické poradny z Brna. 

Jednou z důležitých oblastí předškolní pří-
pravy je řečový rozvoj. Rodiče mohou zapsat
své dítě na vyšetření klinickou logopedkou. Ta
na základě závažnosti řečových nedostatků do-
poručí další péči buď u logopeda mimo MŠ
nebo u logopedické asistentky v MŠ.  

Oblíbeným místem pro hru dětí je přírodní
zahrada. Dokončené technické zázemí posky-
tuje dostatečný skladovací prostor pro veškeré
zahradní a herní vybavení, ale také místo pro
dětskou dílnu a dětskou toaletu. Dopravní
značky učí přirozenou cestou pravidlům silnič-
ního provozu při jízdě na odrážedlech a kolo-
běžkách, hra v chýškách, na hrádku i v malém
zahradním domečku naplňuje potřebu bezpečí
menšího prostoru. U jahod, bylinek a květin se
mohou malí pozorovatelé naučit něco z knihy
života. Drak a pískoviště evokují dětskou fan-
tazii; na kameni, skluzavce, síti a houpačkách
zkoušejí i ti nejmenší svojí odvahu…v každém
případě všichni vstupují do příběhu zahrady
o „Honzovi a jeho cestě do světa“ plné pozná-
vání, objevů a nových zkušeností. Dopřejme
dětem i sobě pozvolné krůčky, čas ohlédnutí,
společné radosti a dalšího těšení se. 

Za KMŠ Karolínka s. Josefa Jarošová

Pětiletá Karolínka

Pan Harpagon je velmi bohatý pařížský
měšťan. V jeho zahradě není strom, v jehož ko-
řenech by se neskrývala truhlice s penězi.
Přesto je svým okolím nazýván hamoun,
držgrešle, nelida, vydřiduch, kulantně řečeno
LAKOMEC. Své služebnictvo odírá, kde
může, Všichni v jeho domě trpí hladem, včetně
jeho vlastních dětí i dobytka. Není nic, co by
pohnulo jeho srdcem a také jeho vlastnosti se
projevují na jeho vzhledu, stává se z něj od-
porný slizoun. 

Ovšem jednoho dne jeho oko spočine na

krásné Marii, kterou miluje Harpagonův syn
Kleant, což pochopitelně otec neví. Zdá se, že
obě Harpagonovy děti ze strachu před otcem,
tají své lásky. A tak i Eliška před otcem mlčí,
že se zasnoubila mladému Valérovi, který ji za-
chránil před utonutím, a který hledá svoji ro-
dinu, o niž přišel při ztroskotání lodi.

Všechno se začne zamotávat v okamžiku,
kdy na scénu vstupuje Frosína, dohazovačka,
která má smluvit sňatek pana Harpagona
a Marie a Harpagonovi se ztratí truhla s penězi.

Spouští se eskapáda náhodných i úmyslných

Premiéra Lakomce je za dveřmi
nedorozumění. Divákovi se tak nabízí jedna
z nejpovedenějších taškařic, kterou vyplodil
velikán komediálního žánru, pan Moliére.

Slavkovskou premiéru a reprízu budete
moci zhlédnout 27. a 28. září v 19 h. ve Spo-
lečenském centru Bonaparte ve Slavkově.

Na setkání se těší všichni protagonisté a pan
režiér Stanislav Olbricht s asistentem a před-
stavitelem hlavní postavy Milanem Hrazdíl-
kem.

Předprodej vstupenek byl již zahájen v Info-
centru na náměstí. LN

Romance o Karlu IV.
Vypravěč: Zdislava Nováková
Karel IV.: Radim Kachlíř
Vilhartic: Adam Šimoník
Pážata: Markéta Moudrá, Zdeněk Novák

Úvod a životopis všichni
Balada rajská Radim Kachlíř
Balada česká Zdislava Nováková
Balada štědrovečerní Adam Šimoník
Balada tříkrálová Radim Kachlíř
Balada o polce Markéta Moudrá, Zdeněk Novák
Písně kosmické všichni
(XXIV., XXV., XXVI.)
Připravila Eliška Rubešová

Zástupci mateřských škol rozvíjejících pedagogiku Franze Ketta v ČR na ředitelství
v tyrolském Schlanders při příležitosti ukončení stáží • Foto: archiv školy
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DIA okénkoZahrádkářské okénko
materiálu dáváme přednost uznaným ovocným
školkám, kde máme jistotu kvality potvrzenou
certifikátem původu. Naše organizace bude
opět zajišťovat pro zájemce ovocné stromky
a keře podle vašich požadavků. Pokud budete
mít zájem, abychom je pro vás přivezli z těch
uznaných ovocných školek, vhoďte svoji objed-
návku do schránky v domě zahrádkářů v ulici
Čs. armády č. 252 do 16. října 2016, přidejte
adresu a tf. pro oznámení prodeje.

Prodej jablek a moštů
Také letos bude zahájen v druhé polovině

října prodej jablek a moštu podle dodávek od
tradičního dodavatele. Proto sledujte oznámení
za oknem v domě zahrádkářů Čs. armády 252.

Stolní kalendář 2017 Rozkvetlý Slavkov
ZO ČZS Slavkov u Brna vydává stolní tý-

denní kalendář „Rozkvetlý Slavkov“, ve kte-
rém jsou fotografie ze soutěží „Nejkrásnější
předzahrádka“ a „Nejkrásnější balkon a okno“.
Na dalších stránkách jsou fotografie ze Slav-
kova, kterých jste si možná ani nevšimli. Vše
je v barevném provedení. Prodej kalendáře byl
zahájen na XI. oblastní výstavě ovoce a zele-
niny po slavnostním křtu a je již v prodeji
v prodejnách novin a časopisů, Knihy papír
Hlásenská a Zahradní centrum „V aleji“.

Majitelům kalendáře přejeme, aby všechny
dny v tom kalendáři byly pro ně naplněny zdra-
vím, láskou, spokojeností a pohodou, obklo-
peni rodinou a přáteli v zahradě plné květů. 

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Léto skončilo a s ním i naše letní aktivity na
koupališti, které bylo letos krásně upraveno.
Celkem jsme se byli třikrát ohřát v teplých ba-
zénech Thermalparku v Dunajské Stredě.
Správná léčba diabetu vyžaduje pravidelné
braní léků, zdravé stravování a pohyb. Proto
znovu zveme aktivní seniory na cvičení Pilates
každé pondělí od 16.30 hodin do tělocvičny
ZŠ Tyršova. Naši členové a pojištěnci VZP
mají cvičení zdarma, protože dostanou roční
příspěvek z fondu prevence až 500 Kč. Po-
hodlný život a dobré jídlo se musí vyvážit pra-
videlným pohybem, při kterém dochází
k normální hladině krevního cukru a odbourá-
vání nadbytečných tuků. Můžete se s námi se-
tkat také v sobotu 1. října na zámku ve
Slavkově v rámci programu Den seniorů.

V úterý 25. října uskutečníme besedu s in-
ternistou MUDr. Jaroslavem Poulem na téma:
Srdeční a cévní onemocnění. K této zajímavé
tematice se sejdeme ve 14 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu, Palackého nám.
65, vstup pro všechny zájemce. 

Dne 14. 11. 1891 se narodil kanadský lékař
Frederik Grant Banting, který ve svých třiceti
létech objevil ve slinivce břišní hormon inzu-
lin, který reguluje sacharidy v lidském těle tak,
aby se dostávaly do buněk a vyživovaly je. Za
tento významný objev dostal Nobelovu cenu
a tento elixír života dodnes zachraňuje životy
milionům diabetiků. Proto na jeho počest se
stal den jeho narození Světovým dnem di-
abetu, který si už 15 let připomínáme také
v našem městě. Svaz diabetiků ČR, ve spolu-
práci s Městským úřadem a Všeobecnou zdra-
votní pojišťovnou pořádají DEN PRO
ZDRAVÍ. Vyznačte si v kalendáři úterý 15.
listopad, kdy připravujeme pro všechny ob-
čany našeho města a okolí zdarma měření gly-
kémie, tlaku krve, obsahu tuku a vyšetření
zraku. Na prodejní výstavě si můžete zakoupit
glukometry, testovací proužky, zdravotní obuv
a ponožky, zdravé potraviny, sladidla, přírodní
kosmetiku, třeba jako dárek k vánocům.
Vstupné je dobrovolné, všechny vstupenky
budou slosovatelné a návštěvníci si odnesou
drobné dárky od vystavovatelů.  

Nakonec vždy uvádíme recept ze sezonní
zeleniny, teď to budou houby se zelím. Houby
i zelí jsou nízkokalorická jídla, která obsahují
vlákninu, vitamíny a minerály. 

Potřebujete: 500 g směsi hub, 1 menší
hlávku zelí, cibuli, lžičku másla, lžíci mouky,
kmín, pepř, sůl. Větší cibuli pokrájíme a na
másle zpěníme, přidáme pokrájené houby, sůl,
pepř a podusíme. Zelí nakrájíme, přelijeme
horkou vodou a necháme asi 5 minut, vodu
ocedíme a zelí přidáme k houbám s kmínem
a dusíme do změknutí. Pak přidáme mouku
rozmíchanou ve studené vodě a ještě 10 minut
převaříme. Podle chuti můžeme přidat i ocet,
pepř a sůl.  

Také meloun patří k sezonní zelenině,
i když obsahuje množství vody, musíme vědět,
že 300 g melounu obsahuje 10 g sacharidů =
1 výměnná jednotka. Můžete si z něho vyřezat
dortový korpus a dochutit bílým jogurtem
a meduňkou.

Věřím, že budete věnovat alespoň jeden den
v roce svému zdraví a navštívíte nás 15. listo-
padu na Dnu pro zdraví. 

Marie Miškolczyová

Rady do zahrady – říjen
Pranostika: Opadá-li listí do poloviny října,

sv. Havel (16. 10.) na poli zastaví práce a bude
mokrá zima.

Říjnové počasí napovídá tomu, že je nutno
ukončit sklizně. V naší oblasti „zmrzlí muži“
sklidili ovoce již na jaře. O to více si važme ze-
leniny a ostatních plodin, kterých narostlo díky
častým dešťovým srážkám dostatek. Zelenina
je významným zdrojem minerálních látek pro
lidský organismus. Vyskytuje se v ní přes 50
různých minerálních látek a vitaminů, většinou
ve formě dobře přijatelných sloučenin. Hlavně
ta, která je vypěstována na vlastní zahrádce bez
použití chemických přípravků.

Pro kvalitní uskladnění zeleniny je nutno vy-
tvořit určité podmínky. Proto dezinfikujeme
skladovací prostory, ve kterých skladujeme jen
zdravé a nepoškozené kusy, které sklízíme při
optimální zralosti. Po celou dobu udržujeme
optimální podmínky.

Kořenovou zeleninu (mrkev, celer, petržel)
skladujeme při teplotě 0–1 °C a relativní
vzdušné vlhkosti 95 %, vydrží až 6 měsíců.

Cibulovou zeleninu (cibule, česnek) při tep-
lotě 0–1 °C, vlhkosti 65 %, vydrží až 7 měsíců.

Košťáloviny (zelí hlávkové, kapusta) při tep-
lotě 0–1 °C, vlhkosti 85 %, vydrží až 7 měsíců.

Plodovou zeleninu (rajče, paprika) při teplotě
5–10 °C, vlhkosti 90 %, vydrží až 6 týdnů.

Listovou zeleninu (salát hlávkový, špenát) při
teplotě 0–1 °C vlhkosti 95 %, vydrží až 2 týdny.

Pokud nemáme tyto podmínky je vhodné
úrodu, kterou nemůžeme v krátké době spotře-
bovat zpracujme ve formě čalamád, zavařenin,
naložením do nálevů pro pozdější upotřebení…

Po opadu listí zejména u broskví a meruněk,
ale i ostatních druhů je vhodné provést postřik
měďnatými přípravky, který chrání stromy proti
kadeřavosti broskví a proti houbovým choro-
bám (Kuprikol 50, Champion 50 WP…).

Podzim a hlavně druhá polovina října a lis-
topad jsou hlavním obdobím pro výsadbu ovoc-
ných stromů a keřů. Při nákupu výsadbového

Palackého nám. 87
Slavkov u Brna
Tel.: 544 221 530

Prodejna Švadlenka je přemístěna 
do dvora domu na Palackého nám. 87
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Motoklub Austerlitz informuje

Po prázdninové přestávce jsme v září zahá-
jili pravidelnou činnost oddílů střediska Junáka
Slavkov u Brna. Také v novém skautském roce

budeme informovat o programu skautů a skau-
tek na stránkách Slavkovského zpravodaje i na
webu www.junakslavkov.cz.

Na fotografiích je zahájení skautského roku
tvořil program v klubovně i v sousedním par-
číku. Archiv Junáka Slavkov

V minulém čísle bylo psáno o plném proudu
motosezony pro silniční rychlostní závody a již
příští víkend je konec. O víkendu 9.–11. září
se jel již 19. ročník Kolštejnského okruhu
o cenu Václava Paruse v městečku Branná.
Okruh tohoto závodu měří 2 km. Dvě třetiny
okruhu vedou ulicemi města, jedna třetina na
přivaděč na Šumperk a druhá na Jeseník. Do
tohoto závodu se s přípravami zapojí celé měs-
tečko a pozoruhodné je, že zde není žádné
depo. Každý si může najít místo tam, kde se
mu to líbí. Lidé jsou pohostinní a nabídnou vše
pro hladký průběh celého víkendu a mnohdy
z oken vedou šňůry od nabíječek nebo kom-
presorům a jiné pozoruhodnosti, které v dnešní
době jsou zvláštní. Před každou kategorií pro-
jíždí městem auto a hlásí nájezd jezdců na start
a závodníci se řadí za toto vozidlo. Tento závod
je pro milovníky historie. Většina strojů je
z poválečné doby datující rok 1919 přes rok
1930, 1949, 1957 až do roku 1978. Tyto stroje
jsou všechny udržované, jako kdyby vyjely
z fabriky. Je to neskutečná podívaná. Jezdí zde
i sidecary, letos se jich sešlo 25, a proto byly

nemají odvahu závodit, ale chtějí si zpříjemnit
sobotní den, zveme na tento závod od 10 do 16
hodin. J.M.

Sraz milovníků
 historických kol

Dne 13. srpna proběhl jako každý rok sraz
milovníků historických kol ve Ždánicích.
V hojné účasti majitelů starých kol v dobo-
vých kostýmech se neztratila ani slavkovská
sestava v počtu 9 adeptů na ocenění. V sou-
těži elegance žen se podařilo získat druhé
místo Markétě Moudré. U nejmenších do-
stala ocenění Maruška Moudrá za jízdu zruč-
nosti. No a my, co jsme nedosáhli na bednu,
máme vzpomínky na krásný a pohodový
prázdninový den. Do příštího roku dotáh-
neme úpravu kol a kostýmů k dokonalosti
a třeba se na bedně potká víc Slavkováků ve
více kategoriích. Uvidíme za rok.

Mirek Moudrý

rozděleny do dvou kategorií – na pomalejší
a rychlejší dle tréninkových časů. Všechny zá-
vody se jezdí a pravidelnost. A co je pravidel-
nost? Jet pořád naplno. Zakladatel tohoto
závodu pan Parus se letos nezúčastnil, neboť se
v těchto dnech dožívá neuvěřitelných 90 roků!
Vloni objel čestné kolo v sajdkáře jako spolu-
jezdec. Když jsem s ním mluvil, tak si velmi
dobře pamatuje Slavkov a závody, kdy bojoval
s F. Bartošem, Sedlákem, Malinou. Je to zá-
vodník, který si zaslouží obdiv, neboť nás pro-
slavil i na trati TT Man v Irsku. O víkendu 17.
a 18. září se jede poslední závod silničních mo-
tocyklů v Dymokurech. Tento okruh je nej-
rychlejší z českých přírodních okruhů. Opět
bude rozhodovat počasí.

MK Austerlitz pořádá 8. října vytrvalostní
závod jednotlivců i týmů strojů Fechtl v kate-
goriích Klasik, Úpravy, Sport v areálu SÚS ve
Slavkově. Další kategorie Pitbike je vypsána
jako závod jednotlivců. V této kategorii ob-
vykle vidíme naše nejmenší závodníky. Zá-
jemci o start v závodě se mohou přihlásit přes
náš web: www.mkausterlitz.cz. A ostatní, kteří

Program junáků v klubovně a v sousedním parčíku • Foto: 2x archiv Junáka

Rodina Pruchů a Moudrých • Foto: M. Moudrý
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Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle

8.30, 18.00, úterý 18.00 pro děti, pátek 18.00 pro
mládež, sobota v 7.30.

1. 10. Koncert – Oratorium G. F. Händela MESIÁŠ –
třebíčský hudební soubor Musica animata, 14.00
farní kostel.

6. 10. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
7. 10. Návštěvy nemocných.
9. 10. Popelka Nazaretská, farní kostel v 16.00.
11. 10. MSKA – přednáška prof. M. C. Putny, kino Jas

18.00.
13. 10. Mariánská pouť v Žarošicích v 18.30, Mons.

Tomáš Holub, nový biskup v Plzni.
15. 10. Pouť mužů do Vítkovic – mše u blah. Antoníny

a muzeum železáren.
16. 10. Pouť k svaté Marii Goretti k výročí posvěcení

oltáře ve Slavkově, 8.30 mše svatá, 14.30 duchovní
obnova o. Pavel Habrovec na téma Boží milosrden-
ství.

22. 10. Duchovní obnova pro ženy, DSR, Mons. Adam
Rucki.

23. 10. Misijní neděle – jarmark, sbírka na misie.
23. 10. Varhanní koncert Patrika Buchty, farní kostel

16.30.
28. a 29. 10. Pouť do Prahy a Staré Boleslavi pro mlá-

dež.
30. 10. Výročí posvěcení kostela.
30. 10. Divadelní kavárna – básně Jana Nerudy, fara

16.00.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek, nebo se do-
mluvte na tel. 544 221 587,  604 280 160.
slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

Otcem za nejvyššího kněze, aby na oltáři svého
těla přinesl svůj život jako obět’ za spásu všech.
Pálením kadidla na oltáři se naznačuje, že Kris-
tova obět’, která se na oltáři tajemně zpřítom-
ňuje, vystupuje k Bohu jako příjemná vůně.
Znázorňuje také modlitby věřících, které jako
prosby a díky vystupují až k Bohu. Oltář byl při-
kryt plátny, vždyť je Pánovým stolem, kolem
kterého se radostně scházejí věřící, aby se posil-
nili pokrmem, Tělem a Krví obětovaného Krista.

K datu 16. října, na které připadá zmíněné
30. výročí, je také dnem narozenin naší světice
Marie Goretti. Tato dvanáctiletá dívka zemřela
v roce 1902 na následky ubodání poté, co byla
napadena žádostivým mladíkem. Letos jsme
mohli se skupinou mladých navštívit místa,
spojená s jejím životem. Dům ve vesnici Ferri-
ére, ve kterém bydlela a byla smrtelně zraněna,
je nyní přebudován na památník s kaplí. Pohř-
bena je v moderním kostele ve městě Nettuno,
jižně od Říma, kde zemřela v nemocnici na ná-
sledky zranění 6. července 1902. Je známý její
výrok o vrahovi před svou smrtí: „Ano, pro
lásku k Ježíši jsem mu odpustila a chci, aby se
mnou byl v ráji.“ Tím, že prokázala svému
vrahu Alessandrovi milosrdenství, mladík se ve
vězení obrátil k Bohu, konal pokání a po zbytek
života sloužil v klášteře.

Slavnost 16. října bude mít ráz duchovní ob-
novy farnosti, kterou povede náš bývalý kaplan
o. Pavel Habrovec. V 8.30 h. bude nedělní mše
svatá s modlitbou za mladé lidi, ve 14.30 pro-
mluva pro celou farnost na téma Božího mi-
losrdenství. P. Milan Vavro

Výročí posvěcení oltáře ve Slavkově
V neděli 16. října 2016 si připomeneme 30.

výročí posvěcení oltáře ve farním kostele ve
Slavkově. Slavnost bude spojená s italskou svě-
ticí Marií Goretti, jejíž ostatky byly při svěcení
uloženy do oltářní desky. Svěcení oltáře se ko-
nalo v neděli 12. října 1986 večer v 18 hodin.
Tehdy nebyl v Brně žádný biskup (komunis-
tický režim nepovolil celých 18 let jmenovat
biskupa), slavnost se konala za účasti před -
stavitele diecéze, kapitulního vikáře Mons.
Lud víka Horkého. Tehdejším farářem byl
P. Stanislav Forst, který nechal nejdříve vydláž-
dit celý oltářní prostor mramorovou šachovnicí
a vyrobit oltář, ambon (čtecí pult) a sedadla
kněží z vračanského vápence. Dřívější oltářní
mřížka byla odstraněna a prostor byl zvýšen na
tři schody. Návrh oltáře zpracoval brněnský vý-
tvarník Milivoj Husák, který se do Slavkova ne-
dávno vrátil a dokončil návrhy nynějších
sedadel přisluhujících, laviček a zpovědnic. 

Jak takové svěcení oltáře probíhalo? Požeh-
nanou vodou byli na znamení pokání a na při-
pomínku křtu pokropeni lidé, kteří tvoří
duchovní chrám. Potom byl pokropen také nový
oltář. Následovaly společné prosby k Bohu
a svatým, zvané litanie. Podle starého římského
zvyku se do oltáře vkládaly ostatky mučedníků,
aby se tak znázornilo, že oběť svatých má svůj
původ a sílu v oběti Ježíše Krista. Do našeho no-
vého oltáře byly vloženy ostatky svaté Marie
Goretti. Po pronesení zvláštní konsekrační mod-
litby s úmyslem navždy zasvětit oltář Bohu ná-
sledovalo pomazání olejem křižmem. Oltář se
tak stal znamením Krista, který je ustanoven

Pozvánka na přednášku
Martina C. Putny

Dovolte, abychom vás pozvali na další před-
nášku Moravsko-slezské křesťanské akademie.
Tentokrate přijal naše pozvání prof. Mgr. Mar-
tin C. Putna, Dr.: Královská tradice v českém
prezidentství: Václav Sv. – Tomáš G. M. – Vác-
lav H. Tato přednáška se uskuteční dne 11. října
v 18 h v prostorách slavkovského kina Jas.

Prof. Putna je literární historik, kritik a pře-
kladatel. Působí na Fakultě humanitních studií
Univerzity Karlovy. Jeho specializací je česká
katolická literatůra, období pozdní antiky, du-
chovní dějiny Ruska či role křestanství v sou-
časné společnosti.

Kolektiv MSKA ve Slavkově

Oltář • Foto: archiv farnosti

Nový oltář (1986) • Foto: archiv farnosti Svěcení oltáře • Foto: archiv farnosti

Martin C. Putna • Foto: archiv
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Druhou zářijovou sobotu se ve Slavkově
u Brna konala kulinářská soutěž ve vaření kot-
líkových gulášů. Letošní již devátý ročník poc-
tilo svou účastí celkem osmnáct týmů.
Společným cílem všech zúčastněných byl je-
dinečný hovězí guláš. K otopu sloužilo pouze
dřevo nebo jeho příbuzné produkty – brikety,
pelety. Zapálením ohňů pod kotlem v osm
hodin ráno odstartovalo vlastní klání. Porota
byla nominovaná z řad zúčastněných soutěží-
cích družstev. Degustace finálních gulášových
vzorků  proběhla od jedné hodiny odpolední.
Verdikt poroty posunul polovinu, tedy devět
týmů, do druhého kola. Následně odebrané gu-
lášové porce hodnotila tato pětičlenná porota
anonymně a konečný součet hodnotících kri-
térií - chuť, vzhled a viskozita, rozhodl o pořadí
vítězných týmů. Na třetím místě se umístilo
družstvo Marefáci s počtem 53 bodů. Druhé
místo obsadilo družstvo Kokr s 58 body. První
pozici z loňského ročníku si obhájil tým

HOLKY SOBĚ s celkovým počtem 65 bodů.
Všechna ostatní družstva si vyvařila společné
čtvrté místo. Speciální cenu za nejlepší image
stánku získalo stejně jako loni družstvo Čtyři
z lesa a pes z Viničných Šumic.

Krásné slunné počasí babího léta umocnilo
příjemnou atmosféru mezi soutěžícími a pří-
chozími hosty. Slavkovská jedenáctka, nealko
waldmeister, vinný burčák, cigára z udírny, gri-
lovaná klobáska a především skvělé gulášky
uspokojovaly chuťové pohárky zhruba dvou ti-
sícovek zúčastněných.

V rámci doprovodného programu vystoupil
dívčí tým juniorské kategorie Glitter Stars při
ZŠ Komenského, který se závodně věnuje
cheer leadingu – adrenalinovému sportu v kom-
binaci akrobacie s tancem. Dalším v pořadí
adrenalinovým zážitkem byla biketrialová
show Adama Kosíka a Davida Herky, jehož
moderování se zhostil Miloš Zavadil. Účinku-
jící sportovci předvedli ve dvou vstupech

Gulach Open Austerlitz 2016
skvělé výkony, které byly odměněny zaslouže-
ným potleskem přítomných diváků a hostů. Na
své si přišly i menší děti na skákacím hradu se
skluzavkou a malováním motivů ze zvířecí říše
na obličej. Poslední kulturní tečka za vydaře-
nou gulášovou sobotou patřila hudební pro-
dukci bigbeatového seskupení SMP+.

Závěrem chci poděkovat městu Slavkov
u Brna, všem partnerům a sponzorům, kteří ja-
kýmkoliv způsobem napomohli uskutečnění
letošního ročníku. Dobrý pocit z celé akce
umocňuje fakt, že se zde sešlo mnoho zná-
mých lidí, kteří se v běžném shonu všedních
dnů dnešní uspěchané doby spolu nezastaví ani
na přátelské slovíčko. Soutěžící pojali gulášo-
vou výzvu s nadsázkou, vždyť není důležité
vyhrát, ale užít si příjemnou náladu a přítom-
nou pohodovou atmosféru. Zároveň vás tímto
zveme na jubilejní desátý ročník, který se
uskuteční v druhé polovině května roku 2017.

Za pořadatele všem děkují Laďa, Michal, Petr a Pavel

V sobotu 3. září proběhl 43. ročník Slavkov-
ské pípy. Startovalo se z hostince na Špitálce po
trati Slavkov Špitálka (1. pivo) – Křenovice (2.
pivo) – Hrušky (žádné pivo) – Vážany (3. pivo) –
Slavkov Na zastávce (4. pivo) – cíl Špitálka. 

Díky pěknému počasí byla hojná účast na
startu – 144 závodníků. Po doběhnutí posled-
ních běžců v limitu proběhl pivní rozstřel mezi
dvěma běžci o cenu za nejvíce vypitých piv
během závodu. Oba vypili 11 piv, a tak o vítězi

rozhodlo, kdo vypije rychleji půlitr piva. To
vypil rychleji Adam Hoza v čase 6,63 s. Pak se
závodníci a návštěvníci přesunuli na zahrádku,
kde k poslechu a tanci hrála SMP+. V 19.15
hod. proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků
a udělení cen a poté opět pokračoval hudební
program pro zaplněnou zahrádku.

Děkujeme všem kteří podpořili závod jak ce-
nami, tak osobní pomocí. No, a za rok nashle-
danou na 44. ročníku Slavkovské pípy. MP

43. ročník Slavkovské pípy

Výsledky 43. slavkovské pípy
MUŽI
1. Kyjovský Radovan (Cyklo Kyjovský)
2. Hořava Jiří (Slavkovský pivovar)
3. Urbánek Ivan (Šaratická pivní pěchota) 

ŽENY
1. Lošťáková Lenka
2. Cieslarová Denisa 
3. Ševčíková Jiřina (Cyklo Kyjovský)

TÝMY MUŽI
1. Slavkovský pivovar
2. Šaratická pivní pěchota
3. Fernet A

TÝMY ŽENY
1. Mcyho vinné sklepy

První Slavkovák v cíli – Kyjovský Radovan
Poslední jednotlivec v limitu – Klaška Jindřich
Poslední tým v limitu – MPK
Nejvíce piv v limitu – Hoza Adam – 11 + 1 rozstřelové 
Nejvíce účastí – Rozsypal Jaromír – 28
Nejstarší účastník – Salajka Zdeněk
43. místo v cíli – Nechvátalová Veronika
Nejvzdálenější účastník – Mauthner Royi – Izrael
Nejmladší účastník – Smísitel Petr
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…znělo slavkovským koupalištěm v sobotu
27. srpna, kdy spolek Austerlitz Adventure po-
řádal 11. ročník triatlonu pro děti i dospělé.
Smyslem závodu je zúčastnit se, porovnat síly
s ostatními a mít radost z pěkně prožitého spor-
tovního dne v krásném prostředí koupaliště,
golfového hřiště a obory. I proto nás velmi po-
těšila účast 190 triatlonistek a triatlonistů, což
je o 49 účastníků více než loni. Dopoledne
jsme za mohutného povzbuzování rodičů a při-
hlížejících návštěvníků koupaliště mohli vidět
závod dětí ročníků 2007–2010 ve vzálenos-
tech objemech 40 m plavání, 2 km na kole
a 400 m běhu. Nejmenšími vítězi se stali Mar-
tina Kosmáková, Lukáš Knapec, Alžběta Su-
chomelová a Tomáš Vlček. Pro větší
triatlonisty, tj. ročníky 2001–2006, jsme připra-
vili tratě ve vzdálenostech objemech 80 m pla-
vání, 4 km jízdy na kole a 1 km běhu. Vítězi se

stali Leona Procházková, Nikola Svobodník,
Sára Gladišová, Kryštof Zrotal, Kateřina Čam-
líková a Albert Budík. Odpoledne následovaly
závody dospělých. Z důvodu omezené kapacity
koupaliště a účasti mnoha triatlonových nad-
šenců jsme startovali ve čtyřech vlnách. Tratě
odpovídaly 10 % klasických tratí IRON-
MANA, tedy 400 m plavání, 18 km jízdy na
kole a 4 km běhu. V nejpočetněji obsazené ka-
tegorii mužů obhájil loňské prvenství Radovan
Kyjovský, v ženách zvítězila Eva Šolcová. Ju-
niory ovládl stejně jako loni loni i letos Josef
Gonda, juniorky Zdenka Klinkovská, v jednot-
livých kategoriích „nestárnoucích“ veteránů
zvítězili Daniel Dragolov, Martin Pelák a Lu-
bomír Navrátil. Rádi bychom ocenili nejen
výkon nejmenších triatlonových ratolestí, krás-
ného závodění slavkovského tria Kyjovský, Zá-
hora a Hořava, ale všech, kteří si i přes velké

Jsem AusterlitzMan 2016!

horko a těžký cyklistický okruh v oboře mohli
hrdě říci „Jsem Austerlitzman 2016!“.

Za organizátory bychom rádi poděkovali
všem, kteří nám s triatlonem pomohli: městu
Slavkov u Brna, technickým službám, městské
policii, našim organizačním „pomahačům“
a partnerům akce. AA
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Slavkovský pivovar

Datum                                         hod.       akce/místo konání pořadatel

1. 10.         14.00   Slavkovská iniciativa smíření. Vážany n. L.                                                      SIS
1. 10.         14.00   Koncert Musica animata: Oratorium G. F. Händela Mesiáš. Farní kostel     ř.-k. farnost
1. 10.                    Skupina Výlet Na Zastávce.                                                Restaurace Na Zastávce
2. 10.                     Pouštění draků na Urbánku                                        Komunitní centrum Korálky
6. 10.         16.00   Dřevěné modely aut. Vernisáž výstavy ZS-A
8. 10.         10.00   Fechtl Cup. Závodní trať v areálu SÚS ve Slavkově.                              MK Austerlitz
9. 10.         13.00   Zámecké dýňobraní. Nádvoří zámku ZS-A

11. 10.         18.00   Přednáška prof. Martina C. Putny na téma: 
                               Královská tradice v českém prezidentství. Sál kina Jas.                                      MSKA
14. 10.         15.00   Setkání bývalých zaměstnanců cukrovaru.                 Zámecká vinárna U Edy
20. 10.         17.00   Beseda s Josefem Špidlou o jeho knize Krvavý měsíc nad horou
                               Liliavou. Rubensův sál zámku                                                                          ZS-A
23. 10.         16.30   Varhanní koncert Patrika Buchty. Farní kostel                              ř.-k. farnost
28. 10.         14.00   Vyhodnocení cykloakce Za poznáním regionu. Kobeřice u Brna          DSO ŽLaP
29. 10.         19.30   Koncert skupiny Katapult. SC Bonaparte                                                       ZS-A
30. 10.         16.00   Divadelní kavárna: Jan Neruda s úsměvem. Sál na faře                Divadelní spolek
Výstavy (přístupny souběžně s provozem zámku)
       30. 6.–30. 10.   Dracula a ti druzí ZS-A
           6. 9.–1. 11.   Fenomén Igráček ZS-A
        6. 10.–11. 12.   Dřevěné modely aut ZS-A

KALENDÁŘ AKCÍ – ŘÍJEN 2016

ŘÍJEN
3. 10. (PO) Nová měsíční nabídka jídel

12. 10. (ST) Pivo měsíce – SLAVKOVSKÝ NAKUŘO-
VANÝ LEŽÁK
(uvařeno v omezeném množství)

V červnu jsme slíbili zájemcům opakované
měření časů na libovolných plaveckých tratích.
V srpnu jsme poslali pozvánku na slavkovské
stránky a na stránky koupaliště a doufali, že
počasí bude stejně příznivé jako tehdy.
V neděli 21. srpna bohužel zklamalo. V noci
i dopoledne pršelo, přeháňly přetrvávaly celé
odpoledne. Voda si však udržela příjemných
22°C a déšť přece plavcům nevadí!

Postupně se sešlo 15 kraulařů a prsařů,
i motýlek byl vidět. Společně uplavali 15 kilo-
metrů a 200 metrů. Na kanál La Manche to
sice nestačilo, ale Gibraltarský průliv měří
v nejužším místě 15 kilometrů, tam bychom
uspěli. Vzorem nám byli naši mnohem zdat-
nější oddíloví kolegové. Gibraltar zdolalo již
několik členů oddílu Fides Brno. V roce 2000
náš předseda a neúnavný propagátor zimního
a dálkového plavání ing. Petr Mihola,
v letošním roce se to podařilo dalším čtyřem,
Magdě Okurkové dokonce v novém českém
ženském rekordu 3:42,42 hodin. 

Nedělního plavání se nezúčastnili takoví
borci, ale potěšilo nás, že kromě sedmi
slavkovských Fidesáků přišli i rekreační
plavci, dva si dokonce zlepšili červnové časy
o několik minut. Tak jsme si akce pro veřejnost
představovali a v příští sezóně určitě budeme
připraveni v nich pokračovat. V. Fialová

Závěr letní plavecké sezony

Pravidelná kondiční cvičení
TJ Sokol Slavkov, oddíl kondičního cvičení,

pořádá pravidelná kondiční cvičení každé
úterý a pátek od 19.30 hodin v tělocvičně ZŠ
Tyršova. Cvičíme na značkách, posilujeme na
stanovištích. Využíváme klasické činky i nové
posilovací pomůcky. Zařazujeme protahovací
a relaxační cviky. Zveme všechny, kteří chtějí
být fit a v kondici! Cvičitelka Marie Kostíková

Setkání cukrovarníků
Každoročně v zářijovém vydání Slavkov-

ského zpravodaje je zveřejněna zpráva pro bý-
valé zaměstnance cukrovaru Slavkov. I letos
tak činíme a informujeme.

Připomeňme si, že uplynulo již 27 let od
ukončení provozu, nákupu a zpracování cu-
krové řepy v závodě 08 ve Slavkově u Brna.

Čeká na nás tradiční říjnové setkání spolu-
pracovníků jak místních, tak i přespolních.
Akce se uskuteční v pátek 14. října v 15 hodin
v Zámecké vinárně ve Slavkově u Vendulky
a Edy. Účast všech pozvaných je vítána. Oče-
káváme opět hojnou účast.

Na společné přátelské a vzpomínkové se-
tkání se všemi se těší. A.H. 

ZAJISTÍME VŠE PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
razítko • vizitky • propisovací formuláře • letáky • katalogy
Pro zaslání nezávazné poptávky nás neváhejte kontaktovat. 
Rádi se s Vámi setkáme i osobně.

BM typo, s.r.o.
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
www.bmtypo.cz

Bedřich Maleček
tel.: 605 742 853
info@bmtypo.cz

Pavel Maleček
tel.: 604 706 900
uzenac@slanecek.cz

Zimní plavci • Foto: 4x S. Matuštík
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

5 LET POHODY
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů v nabídce ŠKODA
Citigo, Fabia a Rapid Spaceback: 3,6–4,9 l/100 km, 82–114 g/km

ŠKODA usnadňuje 
život svým zákazníkům 
každý den.

skoda-auto.cz /skodacz /skodacz /skodacz /skodacr

Přivezte si domů některý z modelů ŠKODA Citigo, Fabia nebo Rapid a užívejte si 5 let pohody v základní výbavě.
Ke každému vozu Vám v ceně přidáme pětiletou záruku a 50% zvýhodnění Předplaceného servisu, který Vám pokryje 
pravidelné servisní prohlídky s výměnou motorového oleje, filtrů a zapalovacích svíček. 
Seznamte se s pohodovou nabídkou ŠKODA přímo u nás a užívejte si klid na cestách po celých 5 let.

Vozy ŠKODA s pětiletou zárukou a zvýhodněním Předplaceného servisu

Radarový systém Front Assist
s funkcí nouzové brzdy Vás
bude jistit.

O denní svícení se postará 
moderní LED technologie.

S koly z lehké slitiny budete 
kilometry ukrajovat elegantně.

S volantem potaženým kůží 
budete mít každou cestu pevně 
ve svých rukou.

AUTO-BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01  Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 122
www.autobayer.cz


