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Běh Slavkovem

Běh Slavkovem 2019 • Foto: M. Boudný

J

Příští číslo vyjde

23. listopadu

e sobota 5. října
2019, třetí ročník Běhu Slavkovem.
Nádvoří slavkovského
zámku vítá 134 dětských
a 197 dospělých běžců.
Jsem u toho. Nádherný
závod, profesionální organizace, neskuteční závodníci. Od
těch nejmenších až po zasloužilé
běžce. Hromadné nadšení, proud
energie. Plno smíchu a radosti,

záchvěvy nervozity, proud života
mezi kapkami deště. Každý ve své
hlavě a přitom s ostatními.
Stojím na startu nesoutěžní pětky, čekají mě dvě kola vedoucí převážně zámeckým parkem a alejí. Hlavní závod na
10 km odstartoval o pět minut dříve. Nervozita stoupá, vzduch plný soustředění
a snad i obav: „Co tu dělám?“ „Neměla
jsem raději zůstat doma, nebo přijít jen fandit?“ „Dám to vůbec?“ Ozývá se výstřel
a dav vybíhá kupředu. Pochybnosti zůstávají
před startovní čárou. Každý ve své hlavě, před
sebou dvě kola přítomného bytí, tady a teď.
Běží se krásně. Běžci obou závodů se postupně mísí. Baví mě sledovat odhodlané a za-

Vážení spoluobčané,
podzim je v rozpuku, lidé sklízí
zahrádky a připravují půdu k odpočinku. Město Slavkov minulý víkend
šlo cestou opačnou – výsadbou biokoridoru. Tato akce neměla nic společného s celorepublikovou akcí obnovy lesů, jelikož město tyto
Michal Boudný
výsadby dělá každý rok. Nyní se
odbor životního prostředí zaměřil na lokalitu mezi Kozími horami a Pod spravedlností a za pomocí spolků
a široké veřejnosti se podařilo na půlhektarové ploše
zasadit dvě stě stromů a pětistovku keřů. Zájem Slavkováků byl tak velký, že za hodinu bylo po akci!

(Pokračování na str. 31)

(Pokračování na str. 3)
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Účastníci sázení stromů

Slavkováci za hodinu vysázeli nový biokoridor

Foto na straně: P. Navrátil

Pouze hodina stačila k tomu, aby na poli mezi Slavkovem a Křenovicemi začal růst nový biokoridor. V sobotu
18. října se do lokality Kozí Hory vypravilo přes 100 dobrovolníků z řad občanů města, městského úřadu, mysliveckého sdružení, junáků, hasičů, ochranářského spolku a dalších. Během krátké chvilky zasadili téměř 200 stromů
a 500 keřů. Růst zde začnou původní dřeviny jako habry,
lípy, olše ale i ovocné stromy jako plané hrušky a jabloně.
Spolu s keři a vysázenou trávou pak vznikne „ostrůvek“
pro zvířata a ptáky, místo pro lepší zadržování vody i bariéra pro erozi půdy. Biokoridor vznikl hned vedle podobného pásu, který vysázel odbor životního prostředí spolu
s myslivci a junáky v loňském roce.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili. Za občerstvení
a materiální pomoc děkujeme společnosti Liko-S a také
vs
Pekárně Herold.
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Vážení spoluobčané
(Dokončení ze str. 1)

Tyto biokoridory významně zmírňují erozi
půdy, zadržují vodu v krajině, rozdělují velké
zemědělské celky, slouží jako krytí pro zvěř
a přírodu zpřístupňují veřejnosti. Velké poděkování sboru dobrovolných hasičů, ochranářskému spolku, mysliveckému sdružení, junákům, městskému úřadu a v neposlední řadě
vám, kteří jste přišli s rýči a lopatami udělat kus
dobré práce. Příští rok nás čeká zbývajícího půl
hektaru.
Naše město nežije jen zelení a podzimními
barvami, ale stavebním ruchem. Jednou z významných událostí je dokončování hasičské
stanice u autobusového nádraží, kde se občas
bohužel občan potká s nekomfortem ve formě
záboru chodníků či výkopů. Práce finišují
a věřím, že co nejdříve hasiči přestřihnou slav-

nostní pásku a případné výjezdy k událostem
již nebudou přes náměstí či přilehlé ulice. S hasiči úzce souvisí i výstavba stanice záchranné
služby, jejímuž zahájení bránily nevyjasněné
a pevně dané vlastnické vztahy. Po dohodě
s modelářským klubem, za kterou velice moc
děkuji, město tuto závodní dráhu odkoupilo
a výstavbě zázemí, pro nás tak nezbytné záchranáře, nic nebrání.
O tom, co bude se zbytkem bývalého závodního areálu, rozhodnou zastupitelé ve spolupráci s městským architektem.
Další bolavou ránou jsou dvě nemovitosti ve
vlastnictví města v Husově ulici. Začnu tou pozitivnější. Tou je proluka vedle domu č. p. 63,
která bude v budoucnu směněna s ministerstvem vnitra pro výstavbu nového sídla Policie
ČR. Slíbené peníze od hejtmana Jihomoravského kraje na projektovou dokumentaci již dorazily a na základě této informace již spolupra-

Stavba nové hasičské stanice se chýlí ke konci • Foto: H. Malečková

Hledáme svědky tragické
nehody u Hodějic
Vyškovští dopravní policisté hledají svědky
nehody, ke které došlo v sobotu 5. října asi ve
14 hodin. Na železničním přejezdu u obce Hodějice se střetl řidič osobního vozidla s projíždějícím vlakem.
Žádáme svědky této události, kteří se dosud
nepřihlásili nebo s nimi policisté již na místě
nemluvili, aby nás kontaktovali na telefonním
čísle 725 514 773. Využít můžete i bezplatnou
linku 158. Děkujeme za spolupráci.
Alice Musilová

Policisté kontrolují řidiče,
kteří nerespektují uzavírku
na Křižanovice
Vyškovští dopravní policisté vykonávají
denně dohled na komunikaci I/50 a zaměřují
se konkrétně na částečnou uzavírkou této komunikace mezi Slavkovem a Křižanovicemi.
Zaměřujeme se jak na regulaci provozu, tak na
řešení nedodržování přechodného dopravního
značení i objízdnou trasu. Řidiči samozřejmě
musí počítat se zdržením zvláště v ranních
a odpoledních hodinách v tzv. dopravní špičce.
Náš pověřený pracovník rovněž jednal se starosty obcí, přes které vede objížďka, o dopravně inženýrských opatřeních, např. o vhodném umístění přechodného dopravního
značení. Oddělení tisku a prevence se také zaměřilo na zvýšení povědomí bezpečného pohybu v dopravě u dětí v základních školách
v těchto obcích. Ve škole v Heršpicích a Křižanovicích jsme s dětmi procvičili zásady bezvs
pečného přecházení apod.
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cujeme s architektem, který bude kloubit požadavky jak naše, tak i ministerstva. A tou méně
radostnější je tolik dlouho omílaná třiašedesátka, která dříve sloužila jako prodejna a bytový dům. Nejen zub času, ale i chybějící budova, výrazně pomohly k tak vážnému stavu.
V současné době jsou prováděny statikem nařízené práce a další krok bude na ústavu památkové péče a finančních možnostech města.
Rozhodně však popírám, že by v tomto domě
vznikly bytové jednotky či jiná zařízení, která
čtu z „odborných“ facebookových komentářů.
Cílový stav musí být nejdříve technicko-stavebním kompromisem mezi městem a státní správou a poté se můžeme bavit co dál.
Poslední a dle mého názoru pozitivní zprávou
jsou započaté kroky k revitalizaci Sídliště Nádražní. Ve spolupráci s architektem byla občanům do schránek doručena anketa, která bude
významným nástrojem při zpracování studie rekonstrukce nejstaršího sídliště našeho města.
Věřím, že každý oznamovatel pochopí, že nepůjde splnit všechna přání, ale cílem bude kompromis dopravy, zeleně a občanské vybavenosti
v dané lokalitě. Jsem rád, že jsou občané přímo
zapojení do významného dění v místě jejich
bydliště. Vše je samozřejmě závislé na financování, a proto město hledá vhodné dotační tituly
na regeneraci sídlišť. Obdobnou cestou půjdeme
i na největším sídlišti – Zlaté Hoře.
Vážení spoluobčané, přeji vám s ubývajícím
slunečním svitem více optimismu do vašich
Michal Boudný, starosta města
duší!

Vyhlášení ankety Sportovec roku 2019
Komise pro sport a volný čas vyhlašuje anketu Sportovec roku 2019 v kategoriích:
• Nejlepší sportovec ve věku 6–10 let, 10–
15 let, 15–18 let.Nejlepší sportovní kolektiv do
18 let
• Nejlepší sportovní kolektiv nad 18 let
• Sportovní počin roku (tím se rozumí sportovní akce nebo mimořádný sportovní výkon
nespadající pod ostatní kategorie ankety)
• Vedoucí mládeže

• Sportovec s nejlepší reprezentací města
Slavkov u Brna
• Sportovec s handicapem
• Sportovní osobnost roku
Nominace (včetně odůvodnění a seznamu
dosažených úspěchů) bude komise přijímat
prostřednictvím formuláře na webových stránkách města (www.slavkov.cz) do 2. 12. 2018.
Vítězové budou automaticky nominovaní do
vs
ankety Sportovec JMK.

VYSLOUŽILÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ PATŘÍ NA SBĚRNÁ MÍSTA, ABY NEZAMOŘILA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech jsou však v posledních letech „wolframky“ postupně nahrazovány úspornými
světelnými zdroji: jde zejména o lineární,
kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky.
Jejich předností je, že vydrží svítit mnoho let
a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Obsahují však druhotné suroviny a zářivky i velmi malé množství toxické
rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit
do koše, ale je potřeba odevzdat je k odborné
recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP.
„Při ukládání většího množství úsporných
světelných zdrojů na skládkách komunálního
odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší
nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man
z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti
mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť
může transformovat do organické formy, která
je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.

Postaráme se i o starou elektroniku
EKOLAMP v rámci zpětného odběru
zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje,
ale od ledna 2019 rozšířil své služby i na další
elektrozařízení. Nově se tak postará například
o vysloužilé domácí spotřebiče, spotřební
elektroniku, elektrické hračky, nástroje nebo
vybavení pro volný čas a sport.

Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do označených sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst
republiky. EKOLAMP v současnosti provozuje
přes 4400 sběrných míst. Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci starého elektra se dozvíte na www.ekolamp.cz.
Sběrný dvůr, který se ve Slavkově u Brna nachází na Zlaté Hoře č.p. 1469, je otevřen v Po
a St: 13–18 h. a v So: 8–12 h. Sběrný dvůr je
dostupný jak občanům, tak živnostníkům podZdroj: EKOLAMP
nikajícím v katastru obce.
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Z Á P I S Y Z J E D N Á N Í R A D Y M Ě S TA A Z A S T U P I T E L S T VA S L AV K O VA U B R N A

35. schůze RM – 23. 9. 2019
1. RM schvaluje v souladu s usnesením
č. 37/2/ZM/2018 schvalovat a provádět změny rozpočtu
na rok 2019 soubor rozpočtových opatření v předloženém znění.
2. RM schvaluje poskytnutí finančního daru Komunitnímu centru Korálky, se sídlem B. Němcové 234, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 04789245 ve výši 17 935 Kč.
3. RM schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši 17 935 Kč Komunitnímu centru Korálky, se sídlem B. Němcové 234, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 04789245, v předloženém znění.
4. RM schvaluje uzavření dohody o ukončení realizace
projektu „Učebna přírodních věd a bezbariérový přístup“
v ZŠ Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se společností UNIFEST spol. s r.o., IČ: 255 09 888,
dle důvodové zprávy.
5. RM ruší své usnesení z 31. schůze rady města přijatého pod bodem č. 527.
6. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo
k zakázce „Rekonstrukce střechy SC Bonaparte čp. 126“
se společností Tvrdý spol. s r.o., Lovčice u Kyjova, IČ: 269
56 071 dle předloženého návrhu a zaslání výzvy k zaplacení sankce za nedodržení termínu dokončení díla.
7. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností
UNIFEST spol. s r.o., IČ: 255 09 888 na zajištění projektové dokumentace na akci: „Výměna střešního pláště ZŠ
Komenského“.
8. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídku dle zápisu
o hodnocení nabídek a oznámení o výběru dodavatele
na veřejnou zakázku: „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro roky 2020–2021 – 1. část“,
předložil uchazeč Český Energetický Dodavatel a.s., Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha-Nové Město, IČ:
22795090.
9. RM rozhoduje, že nejvhodnější nabídku dle zápisu
o hodnocení nabídek a oznámení o výběru dodavatele
na veřejnou zakázku: „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro roky 2020–2021 – 2. část“,
předložil uchazeč Pražská plynárenská, a.s., Národní 37,
110 00 Praha 1-Nové Město, IČ: 60193492.
10. RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce na veřejnou zakázku: „Centrální nákup elektrické energie
a zemního plynu pro roky 2020–2021 – 1. část“ se společností Český Energetický Dodavatel a.s., Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha-Nové Město, IČ: 22795090.
11. RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce na ve-

řejnou zakázku: „Centrální nákup elektrické energie
a zemního plynu pro roky 2020–2021 – 2. část“ se společností Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00
Praha 1-Nové Město, IČ: 60193492.
12. RM ruší platnost Pravidel pro pronájmy obecních
bytů schválených na 7. schůzi dne 5. 2. 2015 usnesením
169.
13. RM schvaluje Pravidla pro pronájmy obecních bytů
v předloženém znění.
14. RM souhlasí se zrušením slev nájemného u obecních bytů, které byly schváleny usnesením č. 3.24. na 45.
radě města dne 7. 11. 2012.
15. RM schvaluje udělení souhlasu s umístěním sídla
společnosti s názvem MUDr. Jana Neuwirthová, Ph.D.,
s.r.o. na adrese Tyršova č. p. 324, 684 01 Slavkov u Brna.
16. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu kanceláře 214a o výměře 33,50 m2 a kanceláře 214b o výměře
28,30 m2, obě umístěné ve II. NP v administrativní budově
na Koláčkově náměstí 727, Slavkov u Brna. Nájemné je
stanoveno ve výši 1000Kč/m2/rok a nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
17. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1,
Fügnerova 109, Slavkov u Brna s paní Marcelou Jovsajovou. Nájem bude sjednán na dobu určitou do 31. 12. 2019
a nájemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.
18. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 16. 10. 2018 k bytu č. 3, Litavská 1497,
Slavkov u Brna, uzavřené s MDDr. Terezií Gálovou, obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31. 12. 2019 za
smluvní nájemné ve výši 67 Kč/m2.
19. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní
smlouvě ze dne 30. 6. 2005 k bytu č. 1, Fügnerova 110,
Slavkov u Brna, uzavřené s panem Miroslavem Šimkem,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31. 12. 2019 za
smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.
20. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání č. 02/2019, která byla uzavřena
s panem Martinem Čičmancem, IČ: 01706608, dohodou
k datu 30. 9. 2019.
21. RM schvaluje vrácení nájemného panu Martinu
Čičmancovi, IČ: 01706608, za období od 1. 5. 2019 do
30. 9. 2019 včetně tříměsíční kauce.
22. RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje bytu č. 3,
Sídliště Nádražní 1153, Slavkov u Brna, včetně souvisejícího spoluvlastnického podílu na společných částech
domu 5790/146581 za minimální cenu 2 096 000 Kč.

23. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o výpůjčce mezi městem a Zámkem Slavkov – Austerlitz,
příspěvková organizace, se sídlem Palackého nám. 1, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 00373320, v předloženém znění.
24. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě
o provádění úklidových prací, která byla uzavřena dne
1. 3. 2018 s firmou JASPA Servis s.r.o., se sídlem Hlavní
69/75, 747 06 Opava, IČ: 28658001, v předloženém
znění.
25. RM bere na vědomí předložený zápis č. 3/2019
z Komise pro zahraniční vztahy.
26. RM souhlasí s uzavřením tří Doplňků servisní
smlouvy o provádění technické péče na strojích XEROX
typu P3635 výrobní číslo 3962797490, 3884441691
a 3968257535 se společností SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních.
27. RM schvaluje vyřazení movitého majetku Technických služeb města Slavkov u Brna dle seznamu v příloze.
28. RM schvaluje Technickým službám města Slavkov
u Brna, příspěvková organizace převod finančních prostředků ve výši 415 000 Kč z rezervního do investičního
fondu.
29. RM schvaluje Technickým službám města Slavkov
u Brna, příspěvková organizace čerpání investičního
fondu ve výši 415 000 Kč na druhou etapu opravy obvodové zdi objektu TSMS Čs. armády č. p. 1676.
30. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění.
31. RM souhlasí s podáním žádosti o příspěvek v rámci
fondů EU ze strany ZS - A vůči Úřadu práce dle důvodové
zprávy
32. RM bere na vědomí předloženou zprávu o připravenosti Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí
495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, na školní
rok 2019/2020.
33. RM schvaluje ZUŠ Fr. France připravenost školy na
rok 2019/2020.
34. RM schvaluje ZUŠ Fr. France Slavkov u Brna, příspěvková organizace – vyřazení poškozeného kytarového multiefektu DIGITECH v pořizovací ceně 29 900 Kč.
35. RM bere na vědomí informaci ředitelky Základní
školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace o řešení provozu školního klubu a obsazenosti tělocvičen.

36. schůze RM – 7. 10. 2019
1. RM schvaluje v souladu s usnesením č. 37/2/ZM/2018
schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2019 soubor
rozpočtových opatření v předloženém znění
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce,
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
28085400 týkající se pozemků parc. č. 680/1, 686/1, 681/4
vše ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., přel. VN+NN
SUS Kollárova“) v předloženém znění.
3. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce,
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
28085400 týkající se pozemku parc. č. 2056/1 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města
(stavba s názvem „Slavkov u B., úprava příp. NN Chaloupková“) v předloženém znění.
4. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 6, 130
00 Praha 3, IČ: 04084063 týkající se pozemku parc.
č. 1744 ostaní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s názvem „RVDSL2020_M_B_
SLUB22-SLUB1HR_MET“) v předloženém znění.
5. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 6, 130
00 Praha 3, IČ: 04084063 týkající se pozemcích parc.
č. 776/1, 775/9, 759/4 vše ostaní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem
„RVDSL2020_M_B_SLUB25-SLUB1HR_MET“) v předloženém znění.
6. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 6, 130
00 Praha 3, IČ: 04084063 týkající se pozemku parc.
č. 2260 ostatní plocha v k. ú. Slavkov u Brna, který je
v majetku města (stavba s názvem „RVDSL2020_M_
B_SLUB32-SLUB1HR_MET“) v předloženém znění.
7. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 6, 130
00 Praha 3, IČ: 04084063 týkající se pozemku parc.
č. 1310 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je
v majetku města (stavba s názvem „RVDSL2020_M_
B_SLUB37-SLUB1HR_MET“) v předloženém znění.
8. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 6, 130
00 Praha 3, IČ: 04084063 týkající se pozemku parc.

č. 2903/9 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, který je
v majetku města (stavba s názvem „RVDSL2020_M_B_
SLUB43-SLUB1HR_MET“) v předloženém znění.
9. RM schvaluje uzavření smlouvy o projektové přípravě III/0501 Slavkov, průtah – PDPS, SP se společností
projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00
Brno, IČ: 469 74 806 v rámci akce: „III/0501 Slavkov, průtah“, dle předloženého návrhu.
10. RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění výkonu
autorského dozoru na stavbě se společností projekční
kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČ: 469
74 806 v rámci akce: „III/0501 Slavkov, průtah“, dle
předloženého návrhu.
11. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice čp.
64“ dle předloženého návrhu zadávací dokumentace.
12. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na službu:
„Změna Územního plánu č.1 - Slavkov u Brna“ dle předloženého návrhu zadávací dokumentace, včetně Z1/11.
13. RM nedoporučuje ZM schválit uzavření dohody
o narovnání, na základě které by se město Slavkov
u Brna zavázalo uhradit Společenství vlastníků jednotek
Nádražní 1155, 1156, Slavkov u Brna, částku
1 397 894 Kč z titulu slevy z kupní ceny, z důvodu, že takovým postupem by došlo k porušení zásad pro hospo-
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daření s obecním majetkem, tj. účelné a hospodárné nakládání s majetkem obce a rovný a nediskriminační přístup ke všem subjektům.
14. RM bere na vědomí předloženou informaci o veřejné zakázce „Nákup klavíru pro ZUŠ“.
15. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání – 29/324/2015/2, která byla uzavřena s paní Pavlínou Komínovou dohodou k datu 31.
12. 2019.
16. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
sloužících podnikání v budově polikliniky Tyršova
č.p. 324 o celkové výměře 14 m2 a k tomu náležejících
ostatních prostor v budově Malinovského 551 o výměře
8,20 m2 Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno
ve výši 16 290 Kč/rok.

17. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
bývalého Sportbaru v přízemí SC Bonaparte, Palackého
náměstí 126, 684 01 Slavkov u Brna, o celkové výměře
241,04 m2, a to vzhledem k technickému stavu pronajímaných prostor za symbolické nájemné ve výši 1 Kč/rok
+ úhrada služeb spojených s užíváním prostor. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou.
18. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o užití (výpůjčce) domény 1805.cz s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy, se sídlem Královopolská 139, 612 00
Brno, IČ: 65338090, v předloženém znění.
19. RM schvaluje uzavření smlouvy o mediálním partnerství s Českou televizí, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí hory,
Na Hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4, k zajištění propagace Vzpomínkových akcí 2019, v předloženém znění.
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20. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za III. čtvrtletí
roku 2019.
21. RM doporučuje ZM projednat předloženou žádost
pana Aloise Hlásenského.
22. RM bere na vědomí Zprávu o připravenosti Domu
dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace
v předloženém znění.
23. RM schvaluje služební cestu Mgr. Petra Kostíka
a Ing. Richarda Podborského do polského Slawkówa dne
24. 10. 2019 k projednání podmínek společného projektu
Erasmus+ na rok 2020.

Úplné znění na www.slavkov.cz

Podzim v Klubu seniorů
Vážení členové a příznivci
Klubu seniorů, ať to tak nevypadá máme podzim v plném proudu a náš klub
čekají jedny z posledních akcí v tomto roce.
V pátek 27. 9. jsme navštívili Kroměříž.
Krásné počasí nás provázelo celý den, v Květné
zahradě jsme si prohlédli Rotundu a paní průvodkyně nám pověděla perličky ze života lidí
v tehdejší společnosti. Upozornila nás na
vzácné rostliny a ukázala průhledy alejemi a poseděli jsme v malebných zákoutích.
V neděli 22. září pro nás začala sezona divadelních představení. Úžasné představení Bítls,
na kterém zazářil a svými hláškami exceloval
v roli „rockového Boha“ Dušan Vitázek, který
nezapomněl ze své role přidat pozdrav „Karle,
bojuj“. Stejně jako písně skupiny Beatles i písně
Mistra Karla Gotta provázely naše mládí a tóny
si dokážeme pozpěvovat hned jak uslyšíme
první tóny. A že nás v tom publiku zpívalo.

Atmosféra Městského divadla je vždy okouzlující a podbarvena výborným hereckým obsazením.
Dne 24. října jsme jeli prohřát klouby do termálních lázní Dunajská Streda, kde sice bylo
podzimní počasí, ale teplá voda z místních pramenů.
Dalším představením bude 30. října představení Žítkovské bohyně. Odjezd je v 17.45 h. od
polikliniky a v 17.50 h. z parkoviště v ulici Boženy Němcové. Dalším představením je 5. listopadu muzikál Mamma Mia, odjezd je 16.45
od polikliniky a v 16.50 h. z parkoviště v ulici
Boženy Němcové.
Dne 7. listopadu pořádáme první ročník Dne
zdraví. Akce se koná ve Společenském centru
Bonaparte od 9 do 14 hodin. Těšit se můžete na
přehlídku zdravotnického zboží, zdravé výživy,
kosmetiky a v neposlední řadě Vám rádi změříme hodnotu krevního tlaku, změříme zrak

a hodnoty glykémie, spirometrii. Ochutnávku
a barmanskou show Vám předvedou žáci slavkovské ISŠ. Vezměte své kamarády , známé,
rod. příslušníky a přijďte mezi nás. Poslední
akcí v letošním roce bude Vánoční posezení
o kterém Vás budeme informovat v příštím
čísle.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří jste se
zúčastnili sázení stromů a keřů 19. 10. v aleji
směrem na Křenovice. Člověk potřebuje přírodu,
zeleň, a tak ji pomáhejme rozšířit okolo nás.
Velmi oblíbené vycházky se nám pomalu
blíží k závěru. a tak 23. 10. 2019 na Zeleném
statku je uzamkneme, ale to neznamená konec
vycházek do přírody, nebudou již pravidelně
každý týden, ale podle počasí. Zájemci o tuto
aktivitu ať přijdou do naší Klubovny, kde si dají
svůj email nebo tel. číslo a budeme je informovat o připravované cestě.
Klub seniorů Slavkov u Brna

E.on upozorňuje na povinnost ořezu stromů
kolem drátů s napětím
Společnost E.on upozorňuje občany Slavkova na nutnost dodržení zákona č. 458/2000
Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které
z něj plynou:
Na základě tohoto zákona a dle platných
norem vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle výpisu
zveřejněného na stránkách města v sekci Uzavírky a odstávky.
V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé pozemků povinni umožnit zaměstnancům
společnosti E.ON Distribuce, a.s., nebo touto
společností zmocněným zhotovitelům udržo-

vat volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné
straně základů podpěrných bodů (sloupů) nadzemního vedení.
V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost
pro práci dodržena a bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz by mohly
být ohroženy, mohou být práce prováděny
pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká
republika, s.r.o., a to za podmínek pro tuto
práci stanovených.
Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše
uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce
E.ON Distribuce, a.s., formou dopisu, ve kterém budou uvedeny informace o provedení od-

Rozsvícení vánočního
stromu

ZŠ Tyršova má hřiště s umělou trávou

Palackého náměstí opět osvětlí vánoční
strom. Slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby
se uskuteční v neděli 1. prosince v 16.30 h.,
tedy den po skončení Napoleonských akcí. Adventní atmosféru opět vytvoří děti ze Základní
umělecké školy Františka France pásmem
koled. Na náměstí budou také stánky s občervs
stvením.

V úterý 8. října bylo předáno zpět do užívání školy víceúčelové hřiště v areálu Základní školy Tyršova.
Hřiště slouží žákům školy i veřejnosti již
více než deset let. Atletická dráha a související sektory jsou díky péči zaměstnanců školy
a nastavenému režimu stále ve velmi dobrém
stavu. Povrch hlavního hřiště ovšem díky
velké vytíženosti byl již nevyhovující a bylo

stranění a ořezu dřevin na náklady E.ON Distribuce, a.s.
Vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, je povinen
výkon činnosti v ochranném pásmu provozovateli distribuční soustavy umožnit. V opačném případě, na základě zjištění porušení právních předpisů, může Energetický regulační
úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu.
Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.
Pro případné další informace volejte E.ON
Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navE.ON
štivte www.eon-distribuce.cz.

třeba jej nahradit. Finance na tento účel si
škola zajistila našetřením prostřednictvím
doplňkové činnosti (pronájmy hřiště a tělocvičny) a šetřením provozních prostředků.
Na povrchu je nyní nový typ umělé trávy
„Play Comfort“, který zajistí lepší pohyb
a větší bezpečnost sportovců.
Dalibor Kašpar,
odbor investic, majetku a rozvoje
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Bitvu u Slavkova si připomene celý region.
Co si nesmíte nechat ujít?
Válečná atmosféra, tisíce vojáků v celém regionu i bitevní ukázky i pietní setkání. Města
a obce na území slavkovského bojiště si i letos
připomenou události spojené s Bitvou u Slavkova. Událostí, která před 214. lety změnila životy nejen místních obyvatel, ale i evropskou
mapu. Napoleonův triumf i osudy válkou zmítaných vojáků a civilních obyvatel připomene
opět téměř třicet akcí – od koncertů, výstav, pietních setkání, bitevních šarvátek až po velkolepou rekonstrukci části samotné bitvy.
Sérii vojensko-historických akcí zahájí průchod Napoleona Brnem v sobotu 17. listopadu.
Brno pak zažije vojenský pochod ještě jednou,
a to ve čtvrtek 28. listopadu, kdy se uskuteční
akce Brno a bitva u Slavkova, která vrcholí pietním aktem u obelisku v Denisových sadech.
Tento netradiční čtyřboký jehlan byl postaven
v roce 1818 habsburským dvorem jako poděkování za konec válečných útrap.
Hlavní dění věnované napoleonské historii
ve střední Evropě se uskuteční v dotčených
městech a obcích na slavkovském bojišti a jeho
okolí ve dnech 29. listopadu až 1. prosince.
Návštěvnickým vrcholem bude sobotní velkolepá bitevní ukázka (30. 11.) pod kopcem
Santon (14.00) u obce Tvarožná za účasti cca
1100 vojáků v dobových uniformách, 60 koní
a 15 děl.
Scénář bitevní ukázky bude pokračováním
ukázky z roku 2018: poté, kdy jednotky Legrandovy divize i Davoutova sboru vyklidily
Telnici a ustoupily před přesilou 1. kolony
ruské armády a rakouského Kienmayerova
sboru, a poté, kdy na Prateckých výšinách dvě
divize Soultova sboru a francouzské zálohy po-

razily 4. kolonu a ruskou císařskou gardu, jsou
u Telnice koaliční jednotky napadeny z týlu
a bitva končí jejich porážkou a chaotickým
ústupem směrem na Hodonín. Rekonstrukce
bitvy je letos přístupná všem návštěvníkům
zdarma. Stání na tribuně letos nebude nabízeno.
Dvoudenní program odkazující zejména
na události předcházející vítězství Napoleona
a následného života na zámku vrcholící v sobotu průvodem vojsk a unikátní noční bitevní
ukázkou v zámeckém parku (sobota 20:00)
čeká na návštěvníky Slavkova u Brna. Centrum
města se dobově promění i díky jarmarku. Novinkou letošního ročníku bude vystavění dobové vesničky, která bude v centru dění obou
bitevních střetů. Návštěvníci pak po celý den
můžou pozorovat běžný život tehdejších obyvatel nebo také náladu v ruském táboře.
V pátek 29. listopadu se uskuteční také tradiční vojensko-historický program Francouzové v Křenovicích letos oživený o ukázky
z polní nemocnice nebo jezdeckých jednotek.
Na Žuráni se v podvečer rozhoří „Jiříkovické
ohně“. Připomínka bitvy o Sokolnice se odehraje v místním zámeckém parku v neděli dopoledne (10:00).
Napoleonský víkend pak završí u symbolu
usmíření - Mohyly míru na Prateckém návrší
v neděli 1. prosince (12:00), kde za přítomnosti
uniformovaných mužů všech zúčastněných
armád představitelé vlády, kraje, církví, ambasád i municipalit uctí životy vojáků i civilních
obyvatel, jichž se slavkovské krveprolití dotklo. Historici odhadují, že na bitevním poli
i v provizorních lazaretech zemřelo na 20 000
až 35 000 vojáků.

Program čítající téměř třicet historických
ohlédnutí není unikátní pouze díky masově
navštěvovaným akcím. Atmosféru dokreslují
zejména akce odkazující se na dílčí události
jako například vypálení Jiříkovic, obsazení
Křenovic Francouzi nebo boje ve Vyškově.
Regionem pochodují stovky členů vojenskohistorických klubů z celého světa, včetně předních světových představitelů ztvárňujících
hlavní historické osobnosti střetu.
Jako každoročně je zajištěna například i posílená mimořádná veřejná doprava a informační servis. Informace o všech akcích jsou
soustředěny na stránkách www.1805.cz. Informační web návštěvníky seznámí nejen
s programem, ale také s praktickými informacemi o dopravě, parkování či vstupném.
Většina akcí se koná zdarma. Program s názvem „Bitva u Slavkova 1805“ významně podpořil Jihomoravský kraj a jednotlivá města
a obce. Hlavním mediálním partnerem je
vs
Česká televize.
Nenechte si ujít
16. 11.
26. a 27. 11.
28. 11., 18 h.
29. a 30. 11.

Napoleon v Brně
Vyškov v roce 1805
Brno a Bitva u Slavkova
Tenkrát ve Slavkově 1805, Slavkov
u Brna
30. 11., 14 h. Austerlitz 2019 – Rekonstrukce bitvy
tří císařů, poblíž motorestu Rohlenka
29. 11.–1. 12. Francouzové v Křenovicích
1. 12., 10 h. Sokolnice 1805 – rekonstrukce části
bitvy
1. 12., 12 h. Pietní akt na Mohyle míru
Podrobný program naleznete na www.1805.cz

Ve slavkovském zámeckém parku vznikne dobová
vesnička, o kterou budou bojovat armády tří císařů
Život obyčejných lidí i vojáků v mrazivém
táboře. Slavkov si připomene atmosféru bitvy
u Slavkova v pátek 29. a v sobotu 30. listopadu.
Slavkov u Brna se poslední listopadový víkend vrátí o 214 let zpět. Bude vzpomínat na
jednu z nejzásadnějších evropských bitev, v níž
francouzský císař Napoleon Bonaparte porazil
koaliční Rakousko – Ruskou (s podporou Anglie) armádu a při níž bojovalo téměř 160 tisíc
vojáků.
Návštěvníci letos můžou prožít dobovou
atmosféru vesnice, která se hned dvakrát stane
terčem válečného střetu. „Ve spolupráci s organizátory rekonstrukce bitvy u Chlumce máme
v plánu vystavět v zámeckém parku dobovou
vesničku, v níž se bude odehrávat život obyčejných lidí, kteří se budou muset vypořádat
s útoky tří armád. Při nočním střetu pak vesnice
atakována. Unikátní bitevní ukázka s dvěma sty
vojáky bude umocněna pyrotechnickými efekty,“
prozradil Ivan Vystrčil ze spolku Acaballado,
který připravuje historický program.
Nedaleko skanzenu pak bude vystavěný
ruský vojenský tábor. Historičtí nadšenci z několika evropských zemí, včetně Rusů samot-

ných, připomenou, v jak náročných podmínkách se vojáci připravovali na bitvu. Nejen tyto
bitevní ukázky budou doprovázeny historickým komentářem spojeným s příběhem lidí,
o nichž vypráví cyklus Moravské elegie.
„Přestože akce jsou divácky velmi atraktivní
a lákají stále více návštěvníků, nesmíme zapomenout, proč tolik usilujeme o to, abychom na
tuto historickou událost nezapomněli. Téměř
dvacet tisíc lidských obětí, spálená země, nemoci a na mnoho let zbídačené obyvatelstvo,
to je obraz, který si musíme připomínat a dělat
vše proto, aby se neopakoval,“ uvedl starosta
Slavkova u Brna Michal Boudný.
Program ve Slavkově u Brna bude startovat
už ve čtvrtek 28. listopadu mší za oběti bitvy
v chrámu Vzkříšení Páně a následným koncertem houslového virtuóze Václava Hudečka
v Historickém sále zámku. Pořadatelem je
Sdružení Mohyla míru – Austerlitz, které tento
jedinečný zážitek zpřístupňuje posluchačům
zdarma.
Tradiční páteční program opět připomene
historický fakt, že před bitvou na zámku přespali rakouský císař František I. s carem Alexandrem. Po symbolickém podpisu koaliční

smlouvy si návštěvníci můžou užít jedinečnou
noční atmosféru zámku s oživenými tematickými prohlídkami a empírový bál v Historickém sále.
Od sobotního rána pak na Palackého náměstí, v Husově ulici a na nádvoří zámku bude
stát řemeslný jarmark. U historické radnice se
budou odehrávat vojensko – historické ukázky
jako vystoupení bubeníků, šermířů a výcviku
jednotlivých armád.
Program ve Slavkově u Brna bude mít i pietní rozměr. Po celý den bude otevřený chrám
Vzkříšení Páně a ve 13 h. se uskuteční mše za
padlé. Mezi doprovodné programy bude patřit
také vyhlídková jízda v dobovém kočáře taženém koňmi do ruského tábora nebo napoleonský fotokoutek na zámku. Prohlídky zámku
budou v sobotu umožněny až do 18 hodin.
Pořadatelem je město Slavkov u Brna
a Zámek Slavkov – Austerlitz. Akce se koná za
podpory Jihomoravského kraje. Hlavním mediálním partnerem vzpomínkových a pietních
akcí Bitva u Slavkova 1805 je Česká televize.
Děkujeme Vinařskému fondu České republiky a Integrované střední škole ve Slavkově
vs
u Brna.
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Město začalo sanovat dům v Husově ulici
Domu v Husově ulici č. 63 hrozí neodvratný
pád v nejbližších dnech. Tak zněla výstraha od
statika, který zaslal městu upozornění, že
pokud neproved ihned nezbytné zajišťovací
práce, lze očekávat jeho sesutí. Na místě proto
nyní zasahuje odborná firma, která navrtala do
země piloty, díky nimž vztyčí 10 rámů zabraňující pád budovy do Husovy ulice. V druhé
fázi pak bude nutné zajistit střechu a stropy.
„Bohužel nemůžeme zvolit jiný postup. Již
více než rok čekáme na rozhodnutí ministerstva kultury, které prohlásilo dům kulturní památkou a my musíme postupovat v souladu se
zákonem, který nám tento postup ukládá. Jeho
demolice nebo samovolný pád by byl protizákonný,“ uvedl vedoucí Odboru správy majetku, investic a rozvoje.
O tom, že dům naproti Zámecké lékárny je
ve velmi špatné kondici a je potřeba jej zbourat, informoval stavební úřad již v roce 2015.
Od této doby je dům oplocen. Město mělo původně v plánu dům zdemolovat a vybudovat
nový objet spolu s využitím sousední proluky.
V průběhu řízení však na podnět slavkovského
občana vstoupilo do hry ministerstvo kultury.
Město vyzvalo k tomu, aby od demolice ustoupilo a vyčkalo na rozhodnutí o dalším postupu.
V únoru 2017 přišlo na radnici z Ministerstva kultury vyrozumění o zahájení řízení
o prohlášení měšťanského domu č.p. Husova
63 ve Slavkově u Brna za kulturní památku.
Ve výzvě stavební úřad reagoval na závažné
statické závady zjištěné během kontrolní pro-

Dům č. 63 v Husově ulici • Foto: archiv MÚ

hlídky: do objektu zatéká, střešní konstrukce
je napadena hnilobou, stropní konstrukce vykazuje v důsledku provlhnutí destrukce (průhyby, trhliny, odpadává omítka). Odvod z dešťových žlabů a svodů není žádný, balkon
objektu je zcela rozpadlý, obvodové zdivo je
provlhlé do výšky 2 metrů. Objekt je evidentně
„potrhán“ tzn. staticky narušen. Na zdivu jsou
viditelné trhliny.

11. srpna 2017 proběhla obhlídka objektu
pracovníkem Ministerstva kultury. Dle jeho
předběžného názoru se jedná o barokní měšťanský dům, objekt významné kulturní hodnoty, který by bylo vhodné zachovat. Město
proti tomuto rozhodnutí podalo rozklad. Na základě rozhodnutí ministra kultury byl proces
znovu obnoven a nyní město stále čeká na vervs
dikt.

Procházka s architektem • Foto: 4x R. Lánský

Procházka s městským architektem se vydařila
První říjnový víkend je ve znamení „Dne architektury“. V tento
den se ve městech po celé republice
konají procházky s architekty, kteří
v roli průvodců upozorňují na různá
zajímavá místa kolem nás. Letos se
přidalo i naše město. Na nedělní komentované procházce „všedními
a nevšedními místy“ města provázel
skupinu asi 50 zájemců Ing. arch.
Lukáš Pecka, Ph.D. Promluvil
o úkolech městského architekta,
účastníky akce seznámil se svým
pohledem na minulost, současnost
i budoucnost Slavkova. Vycházka
podle slov zúčastněných se vydařila.
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Program Vzpomínkových
akcí ve Slavkově u Brna
ČTVRTEK 28. 11.
18.00
Mše za padlé oběti bitvy u Slavkova,
chrám Vzkříšení Páně
19.00
Václav Hudeček – galakoncert
Historický sál zámku. Vstup zdarma,
pořádá Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s.
PÁTEK 29. 11.
19.00
Příjezd rakouského císaře a ruského
cara, nádvoří zámku
19.30–22.00 „Živé obrazy“ speciální prohlídky zámeckých komnat a empírový bál
SOBOTA 30. 11.
9.00–21.00 Předvánoční jarmark na náměstí a Husově ulici
9.00–19.00 Předvánoční jarmark na nádvoří zámku
10.00
Zahájení s nástupem vojáků u radnice,
Palackého náměstí
12.00
Slavkov 1805 – prolog, Bitevní ukázka
v dobové vesnici, Zámecký park,
spodní část
13.00–16.00 „Tenkrát ve Slavkově“ (komentované
ukázky vojenského výcviku a bitevních
střetů), Palackého náměstí
13.00
Mše za padlé, chrám Vzkříšení Páně
17.30
Předávání medailí zakladatelům tradice vzpomínkových akcí, Historický sál
zámku
19.45
Defilé vojáků městem
20.00
Slavkov 1805 – epilog
Bitevní ukázka II. část – střet v dobové vesničce s pyrotechnickými, efekty zakončený ohňostrojem, Zámecký park, spodní část
Doprovodný program
9.00–21.00 Otevřený chrám Vzkříšení Páně
10.00–18.00 Napoleonský fotokoutek na zámku
Jízda kočárem do ruského tábora, nástupní místo u kostela

Cykloakce ŽLaP letos
přilákala 220 lidí
Tradiční vyhodnocení cykloakce Ždánickým lesem a Politaví se uskutečnilo na konci
září v Uhřicích. Všech 27 obcí ve svazku se
rozhodlo projet na kole 220 lidí. Na slavnostním setkání pak byli odměněny drobnými cenami a měli velkou šanci vyhrát hodnotné dary
v tombole. Cyklisté však nebyli jediní, kteří
byli odměněni. Stalo se již zvykem, že na akci
vyrostl stan s cylotrenažery od Nadace ČEZ,
díky nimž účastníci mohli vyšlapat podporu
pro charitativní projekt nebo místní instituci.
Letos tak putovalo na účet mateřské a základní
vs
školy v Uhřicích přes 52 tisíc korun.

Předávání dárků • Foto: archiv ŽLaP

Sídliště Nádražní • Foto: archiv MÚ

Město připravuje plán revitalizace
Sídliště Nádražní
Obyvatelé sídliště Nádražní dostali v minulých dnech do schránek anketní lístky dotazující se na jejich názor na život v této lokalitě
a náměty na zlepšení veřejného prostoru.
Město tak chce získat podklad pro vypracování
studie na celkovou modernizaci sídliště.
V příštích letech má totiž v plánu postupně investovat do regenerace, která by zahrnovala
opravu chodníků, vybudování parkovacích
stání, výsadbu nové zeleně, modernizaci veřejného osvětlení, instalaci kvalitního mobiliáře
nebo vybudování vzhledných míst pro popelnice.
„Město chce v příštích letech usilovat o dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Abychom měli šanci na její získání je nutné vypracovat projekt regenerace sídliště dle podmínek
poskytovatele dotaci, jehož součástí je i anketa.
Projektová dokumentace, bude vypracována ve
stupni pro stavební povolení. Spolupracovat
budeme s architekty, kteří mají za sebou již několik velmi podařených modernizací sídlišť.

Účastníci cykloakce ze Slavkova • Foto: archiv ŽLaP

Očekáváme invenční výsledek, který přinese
do území nezpochybnitelnou přidanou hodnotu a který bude respektovat ekonomické
možnosti města,“ uvedla místostarostka města
Marie Jedličková.
Sídliště ze šedesátých a sedmdesátých let by
se pak mohlo revitalizovat ve čtyřech etapách.
Přesný plán vzejde ze zpracované studie. Architekty nyní zajímá, jak zdejší obyvatelé vnímají prostředí kolem sebe, jaké mají plány
v nákupu aut, jízdních kol nebo i domácích
mazlíčků. Studie by měla zohlednit i názor
obyvatel na chybějící vybavení, budování parkovacích stání nebo spuštění kamerového systému. „Doporučujeme proto všem obyvatelům tohoto sídliště věnovat dotazníku pár
minut. Díky tomu pak budeme moci projekt
připravit co nejvíce podle přání lidí, kteří zde
žijí,“ dodal starosta města Michal Boudný. Dotazy v rámci tohoto projektu můžete konzultovat s Odborem správy majetku, investic a rozVeronika Slámová
voje.
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Víkend v Praze
V pátek 11. října jsme vyrazili na celý víkend s 10členným týmem složeným ze žáků
ZŠ Tyršova na akci pro střediska volného času
a DDM s názvem Praha patří dětem. Těšili
jsme se na historická místa Prahy a program
plný zábavy a soutěžení. Během her, jsme poznali, že ne všichni soutěžící hrají poctivě a vítězství za každou cenu je pro ně nejdůležitější.
I organizačně se dala tato akce zvládnout
o něco lépe. Na všechno špatné se zapomene
a na to pěkné budeme jistě dlouho vzpomínat.
Ještě bych chtěla moc poděkovat Evě Jankové
bez, které by jsme do Prahy neodjeli. DDM

Hudební večer

Akce DDM • Foto: archiv DDM

DDM Slavkov u Brna
V letošním školním roce jsme pro všechny
zájemce o kvalitní vzdělávání připravili širokou
nabídku kroužků a aktivit. Některé kroužky jsou
již plně obsazeny, ale v některých se najdou ještě
poslední volná místa. Pro děti, které mají rády
písničky a hrátky s hudbou jsme otevřeli blok
spojený s hraním na zobcovou flétnu. Pro přírodovědce a tuláky přírodou máme v nabídce Hra-

vou přírodu. Pro počítačové nadšence a programátory funguje již několik let Elektromontér.
Více informací naleznete na našich webových
stránkách www.ddmslavkov.cz. Elektronické
přihlašování je možné do 31. 10. 2019. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.
544 221 708 nebo na emailu ddmslavkov@tiscali.cz. Těšíme se na Vás a Vaše děti.

ZUŠ F. France ve Slavkově u Brna Vás srdečně zve na Hudební večer žáků, který se
koná 12. listopadu v 17 hod. v sále ZUŠ. jj

Podzim v MŠ Zvídálek • Foto: 3x archiv školy

Podzim v Mateřské škole Zvídálek
Začátek školního roku je za námi a s dětmi
si užíváme podzimní přírodu se vším, co nám
nabízí. Podzim plný dozrávajícího ovoce, zeleniny a různých dalších plodů je tím nejlepším
obdobím na tvořivé aktivity s dětmi. Postupně
v naší třídě vznikaly veselé figurky z kukuřičných klasů, jablek, hrušek, cukety i mrkve.
Děti také vyráběly roztomilá zvířátka z kaš-

tanů, žaludů, šípků a dalších podzimních
plodů, které jsme nasbírali na našich vycházkách. Při těchto činnostech si děti rozvíjely
svoji fantazii, představivost i jemnou motoriku.
Počasí nám přálo a tak jsme si mohli ještě užívat nejen procházky po okolí, ale také hry na
naší zahradě.
Podzimní období dětem zpestřili dvě hu-

dební pohádky: „O perníkové chaloupce“
a „Zvířátka a loupežníci“, které nám herci zahráli u nás v mateřské škole.
V dalším období se děti mohou těšit nejen
na tvoření a hry s barevnými listy, ale také na
vystoupení kouzelníka Šeklina.
Za třídu Berušky Taťána Jurná a Jana Cenková

Den seniorů na slavkovkém zámku
Poslední víkend v září na zámku Slavkov –
Austerlitz patřil oslavě Dne seniorů.

V sobotu večer v salla terreně zámku odehráli slavkovští ochotníci krátké divadelní
představení s názvem Námluvy. I když bylo
obsazení pouze o třech hercích, jejich výkony
byly velice přesvědčivé a publikum se bavilo.
V neděli odpoledne měla na nádvoří zámku
zázemí zdravotnická organizace Střevotour,
jejíž stan na první pohled upoutával pozornost,
takže si díky tomu přišla spousta lidí poslechnout podrobnější informace o prevenci rakoviny tlustého střeva. V rámci akce probíhalo
měření tělesného tuku za pomocí moderních
metod, což využilo mnoho zúčastněných.
Návštěvníci se mohli dozvědět o tom, jak
pečovat o svá chodidla a předejít tak nepříjemným problémům.
Na závěr dne vystoupil Karel Gott Revival

a nádvoří se rozeznělo nejznámějšími melodiemi hvězdy naší populární hudby. Skvělá atmosféra návštěvníky natolik oslovila, že si spolu
s hudebníky prozpěvovali všechny věkové kategorie. Počasí se vydařilo, a tak den strávený
ZS-A
na zámku stál rozhodně za to.

Den seniorů • Foto: 2x archiv ZS-A
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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

Dýňobraní • Foto: 6x archiv ZS-A

Zámecké dýňobraní se vydařilo
Zámecké dýňobraní v neděli 13. října se
opravdu povedlo. Na akci dorazilo přes tisíc
návštěvníků. Většina návštěvníků využila
možnosti vydlabat a vyřezat si svou vlastní
dýni. Děti si vyrobily něco na památku v tematických kreativních dílničkách nebo
zhlédly maňáskové divadélko O rybářovi
a jeho ženě. Ty nejodvážnější se vypravily na
závěr do tajemného, svíčkami osvětleného
podzemí, kde byla atmosféra umocněna strašidelnou hudbou a přítomností dýňového
strašidla. Pro velký úspěch šly některé děti do

podzemí i dvakrát. Jsme rádi, že nám letos
krásné počasí přálo a věříme, že u nás náv-

štěvníci zámku prožili příjemné nedělní odProgramové oddělení zámku
poledne.

Besídka Divadla Sklep 2019 se uskuteční ve Slavkově v listopadu
Ve čtvrtek28. listopadu od 19 hodin se ve
Společenském centru Bonaparte uskuteční
tradiční představení divadla Sklep v novém
podání složené z mnoha humorných výstupů,
skečů, gagů, písní a tanců, které polechtají
bránici i tomu největšímu morousovi a kakabusovi.
Účinkovat budou: Tomáš Hanák, Milan
Šteindler, Jiří Fero Burda, Tereza Kučerová,
Lenka Vychodilová, Jana Hanáková, Lenka

Andelová, Hana Pafková, František Váša,
David Noll, Marta Marinová, Hana Navarová, Roman Fojtíček, Vladimír Vytiska, Jára
Vaculík.
Délka představení bude 120 minut + přestávka. Vstupenky za 430 Kč zakoupíte
v předprodeji na webu Divadla Bolka Polívky, na webu zámku (http://zamek-slavkov.cz/predprodej) nebo v Infocentru pod
ZS-A
zámkem.

Herečky Divadla Sklep • Foto: archiv divadla
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Vánoční koncert Martina Křížky zazní opět dvakrát
Předvánoční čas bude již po osmé patřit
nejen vánočním písním v podání Martina
Křížky a jeho přátel. Díky velkému diváckému
zájmu se letos opět uskuteční dva koncerty
v jeden den – v sobotu 14. prosince v 15.30
a 19.30 h.
„Mám velkou radost, že nemalé úsilí vynaložené při přípravách a organizaci oceňují posluchači stále větší návštěvností. Díky tomu se
z vánočního koncertu stala již tradice a my tak
můžeme každý rok vymýšlet nové a zajímavější efekty i aranžmá.“ uvedl Martin Křížka.
I letos se můžete těšit na několik vzácných
hostů. Dá se říct, že již tradičně se divákům
předvede Martu Matějová, herečka a zpěvačka známá z jeviště Městského divadla
v Brně. Dalším vzácným hostem bude Ján
Jackuliak, jehož tvář mohou diváci znát např.
z televizních seriálů Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě nebo aktuálně z pořadu Tvoje
tvář má známý hlas. Dále do Slavkova zavítá
Kristýna Daňhelová, herečka a zpěvačka,
jejíž domovskou scénou je nyní Městské divadlo v Brně. Diváci si Kristýnu mohou pamatovat např. ze soutěže Hlas Československa
a také ji v dnešní době mohou zhlédnout např.
v muzikálovém představení Legenda jménem
Holmes, kde ztvárňuje hlavní ženskou roli po
boku Vojtěcha Dyka. Alternaci Kristýny Daňhelové v představení Legenda jménem Holmes
tvoří herečka a zpěvačka Anna Fialová, která
bude dalším hostem na letošních vánočních
koncertech. Vnučka Limonádového Joea Karla
Fialy se divácky proslavila ve filmu Román
pro ženy, v seriálu Vinaři nebo také při svých
vystoupeních v první řadě soutěže Tvoje tvář
má známý hlas. Ani letos nemůže na vánoč-

Kam za kulturou
V Informačním centru pod zámkem můžete v listopadu zakoupit vstupenky na:
• Travesti show: Divoké kočky, Společenské
centrum Bonaparte, 15. 11. od 19 h., cena v předprodeji 250 Kč, na místě 280 Kč.
• Divadelní komedie Hrátky s čertem v podání
Divadelního spolku Slavkov u Brna, Společenské
centrum Bonaparte, 16. 11. v 19 h. a 17. 11. v 16 h.,
cena 100 Kč.
• Besídku Divadla Sklep 2019, Společenské
centrum Bonaparte, 28. 11. v 19.00 h., cena 430 Kč.
• Vánoční koncert Martina Křížky a jeho
přátel, Společenské centrum Bonaparte, 14. 12.
v 15.30 a v 19.30 h., cena 320–350 Kč.

Václav Hudeček • Foto: archiv ZS-A

Vánoční koncert M. Křížky • Foto: archiv ZS-A

ních koncertech chybět dětský sbor při ZUŠ
Františka France. Účinkující zpěváky opět doprovodí skvělá kapela doplněna smyčcovým
kvartetem Indigo.

Rychle mizející vstupenky na koncert si můžete zakoupit v Informačním centru na Palackého nám. 1 nebo online na www.zamek-slavZS-A
kov.cz v sekci předprodej.

Vánoční stromečky
nazdobené dětmi
ze slavkovských
škol budou vystaveny na zámku
Od 23. listopadu do 8. prosince vám
Zámek Slavkov – Austerlitz nabídne vánoční
inspiraci v podobě výstavy vánočních stromečků, které nazdobí děti a studenti slavkovských škol. Stromečky budou umístěné
v přízemí zámku - v sala terreně. Přijďte se
k nám nejen inspirovat, ale i oddechnout
v předvánočním shonu a také hlasovat o nejhezčí nazdobený stromeček. Výstava je pro
ZS-A
veřejnost zdarma.

Nazdobený stromeček • Foto: archiv ZS-A
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Poklady nejen z depozitářů (8. část) – porcelán
Rybáře u Karlových Varů
(původní název Fischern)
Kořeny porcelánky v Rybářích u Karlových
Varů sahají až do roku 1842. Tehdy zde obchodník Karel Knoll zakoupil pozemky a výrobní dílny. Protože zájem o výrobky z kameniny stále klesal a byl nahrazován poptávkou
po porcelánu, rozhodl se na získaných pozemcích postavit plavírnu kaolinu a zásobovat
touto ingrediencí, nezbytnou pro výrobu porcelánu, okolní továrny. Tato výroba mu značně
vynášela, takže již po šesti letech – v roce
1848, mohl postavit vlastní výrobnu porcelánu.
Přesto, že výrobky z počátku nevynikaly
zvláštní tvůrčí invencí, těšily se přízni místních obyvatel i lázeňských hostů Karlových
Varů. Vyráběly se zde zejména lázeňské pohárky, hotelový, později i luxusní barevný porcelán.
Ani této porcelánce se nevyhnula výroba
oblíbených figurek. V Rybářích se zaměřili
zejména na postavičky z turisty oblíbeného
Orientu.

Ke konci 19. století porcelánka v Rybářích
napodobuje módní vídeňský styl. V době
svého rozkvětu zaměstnávala více než 300 pracovníků.
Porcelánka byla v roce 1945 znárodněna
a v roce 1951 pro údajnou nerentabilitu zrušena.

(Pokračování příště)
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Šálky - Rybáře u Karlových Varů – konec 19. stol.
Z pozůstalosti po Václavu a Josefíně Kounicových.
Zámek Slavkov – Austerlitz

Vánoční prodejní
výstava na zámku

Loňská výstava • Foto: archiv ZS-A

Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov-Austerlitz se z produkce porcelánky v Rybářích nachází několik solitérních předmětů a jeden rozsáhlý jídelní a čajový soubor z pozůstalosti po
Václavu a Josefíně Kounicových. Přesto, že
soubor není kompletní a dle opotřebení byl
v minulosti hojně používán, do dnešní doby se
z něj dochovalo 111 částí.
Některé výrobky porcelánky Rybáře u Karlových Varů si můžete prohlédnout na výstavě
„Porcelán ze sbírek ZS-A“, kterou je možné
navštívit do 24. listopadu 2019 – v souladu
s provozem zámku.

Srdečně Vás zveme na Vánoční prodejní výstavu, která
se bude konat na zámku Slavkov – Austerlitz v Rubensově
sále v sobotu 23. 11. a v neděli 24. 11. od 9–16 hodin.
Autorkami výstavy jsou Pavla Tauberová, Hana Křetínská
a Aneta Barnetová. Obdivovat budete moci a také na prodej
budou adventní a vánoční dekorace. Přijďte si pro inspiraci
k vánoční výzdobě i pro potěchu a příjemně se naladit na
vánoční atmosféru. Vstupné dobrovolné.

Část porcelánové dezertní soupravy – kruhový podnos značky Moritz Zdekauer – Altrohlau – Stará Role,
1922–1945. Zámek Slavkov – Austerlitz

V zářijovém Zpravodaji došlo omylem
k záměně fotografií patřících k článku „Poklady nejen z depozitářů“, za což se čtenářům omlouváme a přinášíme správnou foZS-A
tografii.

Sbor Mladost • Foto: archiv sboru

Tradiční koncert pěveckého sboru Mladost
Stalo se již tradicí, že se koncem roku setkáváme při koncertě našeho pěveckého sboru
MLADOST z Brna. Představíme se s novými
skladbami, které jsme nastudovali na našem
soustředění, které se uskutečnilo opět koncem
srpna ve vašem krásném městě. Během roku
jsme nezaháleli a zazpívali jsme si na několika
koncertech, v červnu jsme se zúčastnili mezinárodní soutěže v Olomouci, kde nám uteklo
zlaté ocenění jen o 0,04 setiny bodu. I stříbro
bylo výborné ocenění za naše snažení. V polovině října jsme se zúčastnili další mezinárodní

soutěže pěveckých sborů, tentokrát jsme podívali do Itálie, ke krásnému jezeru Lago di
Garde. I tam jsme si ve velké konkurenci vyzpívali stříbrné ocenění. Věříme, že nezklameme i ve Slavkově. Koncert se uskuteční
v neděli 24. listopadu v 15 hod. v zámecké
kapli sv. Kříže. Vstupné : senioři, ZTP, studenti 60 Kč, dospělí 80 Kč.
Srdečně zveme všechny naše stálé posluchače ale samozřejmě všechny, kteří chtějí prožít klidné nedělní odpoledne s hezkou hudbou.
I. Zyková

Koncert Hanky Zagorové
a Petra Rezka
V neděli 29. září se ve Společenském centru
Bonaparte uskutečnil koncert oblíbené české
zpěvačky Hany Zagorové a Petra Rezka, kteří
zazpívali sólo i společně svoje největší hity. Po
celý večer je doprovázela skupina Jiřího Dvořáka Boom!Band. I když začátek koncertu byl
o více než hodinu posunut sál byl zaplněn a diváci odcházeli s příjemným hudebním zážitZS-A
kem.
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Program kina v SC Bonaparte – listopad
Sobota 2. listopadu, 19.30 hodin

ROCKETMAN
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči,
zato s klavírem mu to šlo náramně. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá cesta na absolutní vrchol, možná až příliš rychlá
na to, aby se dala zvládnout bez alkoholu a drog. Ty pomáhaly zejména ve chvílích, kdy se Elton cítil sám, opuštěný a nemilovaný, což se mu stávalo prakticky pořád. Jenže když jste duší rocker i showman, tak se z každého srabu prostě vyzpíváte. Hrají: Taron Egerton, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Jamie Bell, Steven Mackintosh, Gemma Jones, Kamil
Lemieszewski, Luke White, Stephen Graham, Harriet Walter, Tate Donovan, Charlie Rowe, Jess Radomska, Jimmy Vee,
Tom Bennett, Kit Connor, Layton Williams, Jason Pennycooke, Jamie Bacon, Charlie Bentley
121 min. / vstupné 80 Kč, Hudební, USA, 2019
Neděle 3. listopadu, 16.30 hodin

PRINC KRASOŇ
Co mají společné Sněhurka, Šípková Růženka či Popelka? Všechny jsou zamilované do Prince Krasoně. Ještě když byl
malý chlapec, zlomyslně ho zaklela zlá královna. Od té doby se do něj každé děvče v království beznadějně zamiluje.
Aby zlomil kletbu a našel pravou lásku, vydá se na dobrodružnou cestu. Společnost mu dělá neznámý cizinec Lenny,
o kterém ani netuší, že je to ve skutečnosti děvče Lenore, převlečené za chlapce, a jediné děvče v zemi, na kterou kletba
neplatí. Pohádka od tvůrců Shreka přinese vtipný příběh pro celou rodinu o odvážných a správných rozhodnutích či pravé
lásce.
85 min. / vstupné 70 Kč, Animovaný, Kanada, 2018
Neděle 10. listopadu, 16.30 hodin

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na obzoru
další nečekané změny. Nejdřív se k nim nastěhoval ten chlap, pak Katie začala tloustnout, na nějaký čas odjela, a když
se vrátila, přivezla s sebou miminko. Jelikož bylo naprosto bezbranné a neschopné, začal ho Max na každém kroku hlídat
a chránit. Z ustavičných starostí si vytvořil nervový tik, na který veterinář Maxovi naordinoval pobyt na venkově. Veliká
chyba! Pobyt v přírodě znamená pro každé městské zvíře doslova peklo, tvořené nepřátelskými venkovany.
86 min. / vstupné 70 Kč, Animovaný, USA, 2019
Sobota 23. listopadu, 19.30 hodin

ROMÁN PRO POKROČILÉ
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich
morálku a sebevědomí? Hlavní hrdina Rudolf (Marek Vašut), noblesní šarmantní světák, je po rozvodu způsobeném nerozvážnou milostnou avantýrou nucen přestěhovat se z přepychu velkoměsta do venkovského hotelu, který vlastní se
svým prostopášným bratrem Arnoštem (Miroslav Etzler). Rozladěn nastalou situací zmítá se Rudolf mezi odhodláním
usadit se v klidném monogamním vztahu, a svody, jež mu denně servíruje notorický flamendr a sukničkář Arnošt. Hrají:
Marek Vašut, Jitka Čvančarová, Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Berenika Kohoutová, Vincent Navrátil, Ladislav Hampl,
Dominika Myslivcová, Eva Decastelo, Karel Zima, Jitka Sedláčková
95 min. / vstupné 80 Kč, Komedie, Česko, 2019
Neděle 24. listopadu, 16.30 hodin

RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Ve filmu Raubíř Ralf a internet opouštíme Litwakovu videohernu a vydáváme se do rozsáhlých, nezmapovaných a vzrušujících vod internetu, na kterých udělá Ralfovo raubířství pořádné vlny. Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá poruchová kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní
část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry.
113 min. / vstupné 70 Kč, Animovaný, USA, 2018

Pohádka o alchymistovi

Pohádka o alchymistovi • Foto: archiv Per Vobis

Pro všechny malé i velké návštěvníky podzemí slavkovského zámku chystáme na neděli 1. prosince pohádku O Alchymistovi.
Tento vynálezce, hvězdopravec a služebník
zámeckého pána má nevšedního kamaráda,
čerta jménem Šert. Spolu zažívají spoustu legrace, ale občas se i trochu zapotí. To když
se některá kouzla zrovna moc nepovedou.

Zasáhnout tak bude muset sám kníže pekel
Lucifer.
Na pohádku se můžete těšit v časech 12.00,
13.00 a 14.00 hodin. Z důvodu omezené kapacity je nutná předchozí rezervace na tel.
544 227 548. Vstupenky je potřeba vyzvednout nejpozději 15 minut před začátkem proPer Vobis
hlídky na pokladně zámku.

Svatomartinské slavnosti na nádvoří zámku

Mikukáš na zámku • Foto: archiv ZS-A

Srdečně vás zveme na Svatomartinské slavnosti na nádvoří slavkovského zámku, které se
budou konat v sobotu 9. 11. od 9 do 17 h. Bude
zde probíhat dobový jarmark s produkty od regionálních výrobců s nejrůznějšími dobrotami
a delikatesami které byli oceněny regionální
potravinou a chutí jižní Moravy (zabijačkové
a masové speciality, kravské a kozí sýry, paštiky, perníky, domácí koláče a pečivo, různé
dárky atd.). V 11 hodin přivítá Václav Antonín
Kounic na zámku svatého Martina s početnou

koňskou družinou, která povozí vaše děti na nádvoří zámku. Samozřejmě nebude chybět
ochutnávka Svatomartinských a mladých vín.
Pro dobrou atmosféru bude provázet živá hudba
Pohledy z Brna a celodenní živé divadlo v podání chasy ze Ždánic. A hlavně se ten den vrátí
na zámek Václav Antonín Kounic, který bude
patronem celého sobotního programu. V zámecké restauraci Austerlitz se budou podávat
pečené husy a svatomartinská vína. Vstup na
Zámecká restaurace
akci je zdarma.
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Dobrá věc se podařila
Ve čtvrtek 10. října proběhla akce „sběr starého papíru“. Aktivně se do ní zapojilo 275
žáků. Pomocníci – hoši z 9. ročníku – zaplnili
celkem 4 kontejnery. Ty odvezly dohromady
11 427 kg papíru. Dobrá věc se podařila. Děkujeme i rodičům a prarodičům za pomoc.
A které třídy odevzdaly nejvíc? Třetí příčku
obsadila třída 3.A, druzí skončili žáci 1.A. Prvenství náleží dětem ze 4.A. Sladká odměna
hač
žáky jistě potěšila.

Putování po brněnských
památkách
Účastníci přespolního běhu • Foto: archiv školy

Vítězství v okresním kole v přespolním
běhu a účast v krajském finále
26. září jsme vyrazili, jako každoročně, na
závody v přespolním běhu do Vyškova.
Okresní kolo tohoto závodu se konalo na atletickém stadionu za krásného a teplého počasí.
Závodníky měla naše škola ve všech věkových
kategoriích. Vynikající výkon se povedl čtveřici starších dívek (Švehlová, Lacinová, Bangová, Matelová), které bezkonkurenčně zvítězily a získaly právo reprezentovat okres Vyškov
na krajském finále, které se uskuteční 4.10.
v Hodoníně. Držíme dívkám palce a ostatním
závodníkům také blahopřejeme za dvě 5. místa.

V pátek 4. 10. jsme vyrazili s vítězkami na
krajské finále do Hodonína. Bylo chladné a zamračené ráno, nicméně teploty na běh byli
ideální. Krajského finále se účastnilo v naší kategorii šest škol. Jednalo se o závody nabité atlety a přespolními běžci z celého kraje. Samotný závod se odehrával v pěkném prostředí
hodonínského lesoparku. V takto silné konkurenci jsme skončili na 5. místě. Dívkám děkujeme za vynikající reprezentaci nejen školy ale
i celého Slavkova.
Martin Bauer, učitel TV

Ve středu 2. října a ve čtvrtek 3. října jsme
se s našimi páťáky vypravili do Brna dozvědět
se něco o historii města a jeho památkách.
Do Brna jsme jeli vlakem. Naše brněnské
putování začalo v informačním centru na Staré
radnici. Tam už na nás čekala velmi milá paní
průvodkyně, se kterou jsme začali hledat „ztracený klíč“ stavitele Antonína Pilgrama, který
je mimo jiné autorem portálu na Staré radnici.
Dozvěděli jsme se zde, proč je jedna z věžiček
na radnici křivá, a připomněli si pověsti o brněnském drakovi a brněnském kole. Naše „pátrání“ pokračovalo přes Zelný trh, Biskupský
dvůr, podívali jsme se do katedrály sv. Petra
a Pavla, zastavili se v Denisových sadech, kde
jsme se pokochali krásným výhledem na Brno,
pokračovali jsme kolem Nové radnice a přešli
jsme náměstí Svobody až ke kostelu sv. Jakuba, kde byl naší cesty cíl. Zde dokonce čekal
na děti poklad v podobě čokoládových zlaťáků.
Při našem pátrání jsme průběžně luštili tajenky,
odkrývali šifry, získali jsme spoustu nových informací a hlavně jsme se skvěle pobavili. MůP.G.
žeme všem jen vřele doporučit!

Hasík • Foto: archiv školy

Hasík
Bezpečná cesta do školy • Foto: archiv školy

Bezpečná cesta do školy
„Buď opatrný! Pořádně se rozhlédni! Přecházej po přechodu! Pozor na auta!…“ Tyto
a spoustu dalších vět stran bezpečí slýchal
každý z nás jako dítě od svých rodičů denně.
V této tradici pokračujeme teď i my, když jsme
se sami stali rodiči a každý den se bojíme o své
děti při cestě do školy, ze školy, do kroužku,
nebo když si jdou hrát na hřiště s kamarády.
K tomu, aby děti zvládaly nástrahy silničního provozu jako chodci, přispívá výukový
program „Bezpečná cesta do školy“, kterou ve
spolupráci s Městskou policií ve Slavkově
u Brna každoročně pořádá pro žáčky 1. a 2.
ročníků Základní škola Komenského.
Ve dnech 23. a 24. září se nejmladší děti naší

školy učily pod dozorem policistů bezpečně
přecházet vozovku po přechodu i mimo něj,
mezi zaparkovanými auty, kterých je v našem
městě spousta a dokonce si vyzkoušely i to, jak
se má správně přecházet v nepřehledné zatáčce.
Zopakovaly si důležité značky a pravidla, kterými se musí při pohybu na ulici řídit. Za skvělé
zvládnutí všech nelehkých úkolů získali naši
malí chodci od policistů krásné odměny i možnost prohlédnout si policejní vůz zevnitř.
Takže milí rodiče, můžete být zase o trošku
klidnější. Oni už ví, jak na to! Za to patří velký
dík Městské policii ve Slavkově u Brna, která
se aktivně podílí na tom, aby úrazů dětí na silKateřina Ježková
nicích bylo co nejméně.

Co všechno musí každý hasič zvládnout? Jak
vypadá hasičská stanice? Jaká auta a vybavení
denně používají? Pro odpovědi na tyto otázky
vyrazili 25. září žáci 3. ročníku na výukový program HASÍK do Vyškova.
Po příjezdu byly děti rozděleny do dvou skupin, ve kterých si postupně prohlédly celou hasičskou stanici. Pod vlídným vedením hasičů
jsme prožili cvičný poplach a pouhé 2 minuty
nutné pro přípravu na výjezd. S pomocí odborníků jsme si vyzkoušeli poskytnutí první pomoci
a resuscitaci, ovázání ran, prozkoumali ochranné
obleky a ultrafialovou kameru. Sledovali práci
s technikou potřebnou při vyprošťování.
Děkujeme celému hasičskému sboru, který si
i při své náročné práci najde každý rok čas věnovat se dětem a nabízí program, který je nejen
přínosný, ale hlavně promyšlený od počátečních
informací ve třídách až po závěrečný klakson
v terénu, který se s dětmi na závěr programu
třídní učitelky 3. ročníku
loučí.
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Návštěva knihovny Turnaj v minikopané na ZŠ Tyršova
Po celou dobu školní docházky se snažíme
v žácích rozvíjet kladný vztah ke knihám
a k četbě. V naší škole máme malou školní knihovnu, kde si žáci mohou půjčit většinu knih
z doporučené literatury a také si vybírat další
knihy podle svého zájmu. Od letošního roku
také mohou v naší škole mladší žáci navštěvovat Čtenářský klub, kde se hravou formou seznamují s dalšími knihami i jejich autory.
Pro žáky 6. ročníku, z nichž mnozí už jsou docela zkušenými čtenáři, pořádáme pravidelně
exkurzi do slavkovské městské knihovny. Výjimkou nebyl ani letošní rok. Paní knihovnice
nám opět vyšla vstříc a přijala nás ve svém království. Dětem nejprve vysvětlila, jak je knihovna uspořádaná, kde jaké knihy najdou
i pravidla pro jejich půjčování. Pak už si žáci
mohli celou knihovnu prohlédnout, podívat se
na knihy, které je zaujaly, popřípadě se zeptat
na to, co je zajímalo.
Mnozí z nich už do knihovny pravidelně
chodí sami nebo se svými rodiči, někteří další
byli množstvím zajímavých knížek a časopisů
tak nadšeni, že se rozhodli si průkazku do knihovny také zařídit. Doufejme, že je prvotní
nadšení neopustí a stanou se z nich pravidelní
návštěvníci knihovny a milovníci tradičních
knih, kterých v dnešní elektronizované době
bohužel stále ubývá.
Naše velké poděkování patří paní knihovnici
Urbánkové za velmi vlídné a milé přijetí i za
pp
její čas, který nám věnovala.

Ve středu 25. září se na naší škole pořádalo
okrskové kolo v minifotbalu. Turnaj byl určen
pro nejstarší kategorii, tedy žáky osmých a devátých tříd. Celkově se jej účastnilo pět základních škol. Hrálo se systémem každý s každým.
Náš tým ve složení Dominik Palásek, Ondřej Opletal, Robert Novák, Jaroslav Šauer,
David Machek, Lukáš Pazderka, Milan Vojtek
a Filip Charvát se hned na úvod utkal s městským rivalem ZŠ Komenského a rozešel se
smírně 1:1, když branku vstřelil Robert Novák.
Druhý zápas nám nevyšel úplně podle představ. Přišla totiž jediná porážka na turnaji 0:4
s ZŠ Otnice. Nicméně v dalším utkání jsme si
spravili chuť výhrou nad Křenovicemi 2:0.

Skóre otevřel Ondřej Opletal a druhou branku
přidal Robert Novák. V posledním zápase by
zajásal fanklub defenzivní kopané, protože
jsme se turnajem rozloučili bezbrankovou
plichtou se Šaraticemi.
Naši hoši obsadili dobré 3. místo. Vítězem
se staly Otnice před druhými Šaraticemi. Neoblíbenou bramborovou medaili získal soused
z Komenského a na pátém místě se umístily
Křenovice.
Závěrem bych chtěl poděkovat chlapcům za
skvělé výkony a vzornou reprezentaci školy.
Budeme se těšit na další sportovní akce v naší
škole! Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Jiří Legner

Nový povrch
na víceúčelovém hřišti
V úterý 8. října 2019 bylo předáno zpět do
užívání školy víceúčelové hřiště v areálu Základní školy Tyršova. Hřiště slouží žákům
školy i veřejnosti již více než 10 let. Atletická
dráha a související sektory jsou díky péči zaměstnanců školy a nastavenému režimu stále
ve velmi dobrém stavu. Povrch hlavního hřiště
ovšem díky velké vytíženosti byl již nevyhovující a bylo třeba jej nahradit. Finance na
tento účel si škola zajistila našetřením prostřednictvím doplňkové činnosti (pronájmy
hřiště a tělocvičny) a šetřením provozních prostředků. Na povrchu je nyní nový typ umělé
trávy „Play Comfort“, který zajistí lepší pohyb
jp
a větší bezpečnost sportovců.

Oprava hřiště • Foto: archiv školy

Rudické propadání • Foto: archiv školy

Exkurze k Rudickému propadání
Žáci 9. ročníku se 26. září vydali na exkurzi
,,Rudické propadání“, které se nachází severně
od Brna, poblíž obcí Jedovnice a Rudice. Národní přírodní památka Rudické propadání je
součástí CHKO Moravský kras. Jedovnický
potok se zde propadá do 90 m hlubokého
a přes 12 km dlouhého jeskynního systému,
druhého nejdelšího v ČR. Jeho součástí je také
největší podzemní vodopád v ČR (35 m), nejhlubší suchá propast (153 m) či Obří dóm. To

vše žáci navštívili. Vyzkoušeli si i lezení v jeskyních, brodění řeky nebo hledání a roztloukání Rudických koulí (kulatých křemičitých
útvarů), v kterých mohli jako překvapení nalézt dutinku vyplněnou krystalky či jinými minerály. Všechny informace se žáci dozvěděli
během odborného výkladu od průvodců
z Lipky. Žákům se tato exkurze velmi líbila
a těší se na další podobné akce.

Opravené hřiště • Foto: archiv školy

Sarah Vinklerová, žákyně IX.A
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Po roce opět v „českém Daruvaru“
Dne 16. 9. 2019 jsme se vydali do chorvatského Daruvaru s p. učitelkou Novoměstskou
a p. Hladkou. Odjížděli jsme v brzkých ranních
hodinách. V Zagrebu jsme navštívili muzeum
iluzí a prošli si celé město. Ve večerních hodinách jsme přijeli do Daruvaru a z autobusového nádraží již každý odjížděl se svou rodinou. Další den ráno jsme měli prohlídku
místních lázní, prošli jsme ubytovací a stravovací část spolu s částí, kde probíhají procedury
s bahnem a ve vířivce. V tentýž den jsme navštívili i školu a rozdělili jsme se na dvě poloviny. První polovinu tvořili kuchaři a cukráři,
kteří další den vařili a žáci oboru hotelnictví,
kteří připravili prezentaci o Daruvaru. Ve
středu ráno jsme začali zpracovávat prezentace
a kuchaři začali s přípravou bramborových
noků se špenátem a kuřecím masem. Po obědě
jsme měli prohlídku města s českou průvod-

kyní Aničkou. Předposlední den jsme hned
z rána prezentovali naši prezentaci o Daruvaru
“očima českých studentů”, všem se moc líbila
a na všech studentech bylo vidět, že se jim Daruvar líbí. Krátce poté jsme odjížděli do Lipiku, kde jsme si prohlédli lázně a město, následovala prohlídka stájí se starokladrubskými
koňmi. Zbytek dne jsme strávili v Pakraci a až
ve večerních hodinách odjížděli zpět do Daruvaru. Večer následovalo velké loučení s rodinami a poslední večeře. V pátek brzy ráno jsme
odjížděli zpět do Česka. Celý týden se nám
moc líbil a hned bychom jeli zpět! Těšíme se
na naše chorvatské kamarády v říjnu a doufáme, že výměnné programy budou i nadále
pokračovat, protože v nich získáváme mnoho
zkušeností. Děkujeme paním učitelkám,
Mgr. Hirtovi a paní ředitelce za zprostředkoK. Kalendová, ISŠ
vání.

Sochorka cup 2019
Ve čtvrtek 19. září 2019 se v SOŠ Sochorova
ve Vyškově konal futsalový turnaj. Mezi pozvanými byla u družstva zahraničních škol,
a tak počet zúčastněných týmů bylo sedm.
Naši kluci • Foto: archiv školy

Hrálo se ve dvou skupinách, ze kterých první
dva týmy postoupily do semifinále. Naši kluci
hráli ve skupině „A“, kde postupně porazili
Székesfehérvár 4:0, Gym. Bučovice 3:0 a remizovali s Michalovci 1:1. V semifinále jsme
pak „sfoukli“ domácí SOŠ Vyškov a šup do finále, kam se po suverénním výkonu dostalo
družstvo Gymnázia Vyškov.
Finále bylo velmi vyrovnané. Hra se přelévala od jedné branky na druhou. Měli jsme několik tutovek, ale střelci už měli vystříleno,
a tak se potvrdilo pravidlo: nedáš – dostaneš.
Po bojovném výkonu jsme prohráli 1:0. Se
šesti zásahy se nejlepším střelcem turnaje stal
náš Tomáš Zdražil. Všem klukům je potřeba
poděkovat za kolektivní a bojovný výkon.
R. Vaňura, ISŠ

Naši truhláři opět v Šoproni
Ve dnech 1.–4. října proběhla v rámci mezinárodního projektu Společná inspirace 2019 již
tradiční návštěva maďarské školy v Šoproni
(Handler Nándor Szakképző Iskola). Tohoto
výměnného pobytu se zúčastnilo 7 žáků oboru
truhlář ze tříd 2.B TR a 3.A CUTR se svým
třídním učitelem a s učitelem odborného výcviku. V Šoproni byl připravený bohatý program: návštěva dřevařské expozice na místní
univerzitě, prohlídka dílen všech oborů, které
se na této škole vyučují a procházka historic-

kým centrem Šoproně s prohlídkou vyhlídkové
věže a muzea. Hlavní náplní projektu byla spolupráce našich a maďarských žáků při zhotovení konstrukčně zajímavého výrobku – stoličky. Žáci si během výroby vyzkoušeli práci
na základních dřevoobráběcích strojích jako
jsou srovnávací a tloušťkovací frézka, formátovácí bruska, stojanová vrtačka apod. Překážkou
nebyla ani jazyková bariéra. Tento výměnný
pobyt potvrdil, že obor truhlář je i v dnešní
době velmi zajímavý a atraktivní. V. Zoul, ISŠ

Kurz studené kuchyně
Ve dnech 7.–10. října probíhal na ISŠ ve
Slavkově u Brna kurz studené kuchyně. Kurzu
se zúčastnilo celkem 17 žáků oborů kuchař –
číšník a hotelnictví. Lektorem byl Mistr kuchař
Vladimír Picka z kuchařského studia v Pelhřimově, držitel několika ocenění v tomto oboru.
V průběhu kurzu žáci připravovali 80 druhů
nejrůznějších výrobků studené kuchyně
a mnoho dalších zajímavých specialit, k nimž
patří štrasburská kachna, dekorovaný humr
nebo sushi. Kurz je zakončen slavnostním rautem a předáním osvědčení, které je podkladem
pro vyšší hodnocení při výkonu kuchařského
P. Horáková, ISŠ
povolání.

V hlavním městě
evropské renesance
Ve dnech 30. 9. až 4. 10. jsme navštívili naši
partnerskou školu v italské Florencii. V rámci
bilaterální výměny absolvovali naši žáci společný dopolední program ve škole, který byl
zaměřený na přípravu studených nápojů.
Druhý den si pak vyzkoušeli přípravu různých
druhů italské kávy. Odpolední část byla věnována poznávání města, které je považováno za
srdce renesančního umění. Společně s italskými žáky jsme prošli galerii Uffizi a galerii
Academia, centrum města a na závěr jsme zavítali na úřad Regionální rady Toskánska. Večery trávili žáci v hostitelských rodinách, které
jim umožnily nahlédnout do tajů italské kuchyně a tamního způsobu života. Velké poděkování patří všem italským partnerům a také
Jihomoravskému kraji, který tuto spolupráci
V. Hirt, ISŠ
podpořil.

Koláč pro hospic

konkurenci zkušených kolegů. Jako další soutěžící ze Slavkova u Brna se představila V.
Havlíková, která navštěvuje teprve první ročník oboru hotelnictví a již se stihla připravit
na svoji první soutěž a udělat čest Slavkovu
krásným sedmým místem. Dívky měly za
úkol připravit nealkoholický drink obsahující
Matcha Tea, což je na prach rozemletý čaj,
který má velmi zvláštní chuť, ale za to velké
zdravotní benefity.

Dne 9. 10. 2019 jsme se zúčastnili charitativní akce KOLÁČ PRO HOSPIC. Prvním
úkolem bylo koláčky napéct a poté hezky zabalit. Tohoto úkolu se zúčastnili všechny ročníky oboru cukrář.
Při samotném rozdávání koláčků za účelem
příspěvku pro hospic jsme se rozdělili do čtyř
skupin. Každé skupině byla přidělena kasička
a košík s koláčky. Za jeden koláček lidé přispívali 35 Kč. Bohužel ne každý přispěl, ale byli
i tací, kteří věnovali větší částku. Paní, které
nás měly na starost, byly milé
a přátelské. Rozdávání koláčků nám šlo
lépe, když jsme se k lidem chovali příjemně
a s úsměvem. Tento příspěvek pomůže nevyléčitelně nemocným pacientům důstojně prožít
jejich poslední chvíle života u svých rodin. Doufáme, že naše dobrovolná činnost pomohla
a vybrala se dostatečná částka pro nemocné.
Rádi se do projektu zapojíme i příští rok a děkujeme všem zúčastněným.

L. Svobodová, ISŠ

žáci oboru cukrář

Veletrh For Gastro & Hotel
Od čtvrtka 10. do neděle 13. října 2019 se
na výstavišti v pražských Letňanech konal
další ročník veletrhu For Gastro & Hotel,
jehož tradičním doprovodným programem
jsou soutěže juniorů pod taktovkou České
barmanské asociace. Ve čtvrtek se vydala do
Prahy naše barmanka. Další den se v Praze
sešli baristé a teatendři. Naši školu reprezentovala T. Holková, již zkušená soutěžící v kategorii teatender a umístila se na krásném
pátém místě ve velmi vysoké mezinárodní

Kurz • Foto: archiv školy

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• disponent/ka
• kalkulant/ka
• laborant/ka EOS
• specialista sterilizace
• technik BOZP
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické výrobě
Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• dovolená nad rámec Zákoníku práce
• příplatky nad zákonnou výši
• možnost osobního rozvoje v rámci
L&R Academy

• kooperativní prémie
• dotované stravování
• odměna na dovolenou a vánoční
odměny
• vitaminové balíčky
• věrnostní odměny
• firemní akce a benefity

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

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

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

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

MI
1 7 L E T S VÁ

Prodejní doba:

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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

PŘIPRAVIT.
POZOR.
AKCE!
PODZIMNÍ
AKCE

Akce trvá do 13. 11. 2019

Zvýhodněná nabídka výrobků Husqvarna, podzim 2019
PILY HUSQVARNA

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

PŘÍSLUŠENSTVÍ
pro vaši bezpečnou práci

AKUMULÁTOROVÉ STROJE

www.rumpova.cz

www.fenstar.com

VEŘEJNÁ SAUNA
B. BRAUN OMNIA

CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?

Hledáme manuálně zručné
uchazeče a řidiče MKD.

Provozní doba 1. října - 31. března
Úterý

19:00 – 20:00 Společná*
20:00 - 21:00

Nabízíme:

Čtvrtek 19:00 – 20:00 Ženy*
20:00 - 21:00
Pátek

18:00 – 19:00 Muži*
20:00 – 21:00

* omezení neplatí při rezervaci celé sauny

Doporučujeme si místo v sauně předem rezervovat. Vstup bez předchozí
rezervace je možný pouze v případě volné kapacity. Kapacita sauny je
6 osob. Ručníky a prostěradla si návštěvníci obstarávají sami.
Jednorázový vstup 110 Kč / osoba / hodina
Rezervace celé sauny 660 Kč / hodina

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

náborový příspěvek 10.000 Kč
příspěvek za doporučení zaměstnance 5.000 Kč
motivujícíˏ"%**Ü*Āˏohodnocení, plnohodnotný 13. plat
5 týdnů dovolené
práci v moderním prostředí
stravování v moderní jídelně a příspěvek na stravování
dopravu do zaměstnání ﬁremním autobusem
kvalitní oděv a ochranné pomůcky
zaměstnanecké slevy na výrobky
zvýhodněný tarif pro 2 Vámi zvolená telefonní číslaˏˏˏˏ
aˏdalší zajímavé beneﬁty

U uchazečů na pozici řidiče MKD požadujeme
praxi v řízení kamionu a navíc nabízíme:

Objednávání a další informace:
 tel.: 544 423 605
 e-mail: rhb-slavkov.cz@bbraun.com
 osobně v době provozu sauny nebo rehabilitace
na adrese Zlatá Hora 1466, Slavkov u Brna
Více na www.bbraun-omnia.cz v části „rehabilitace“

›
›
›
›

ȊȋȐȅȅȅˏ ÜˏÜ%/0ºˏ)6 
navýšené stravné 60 Euro/den
podporu v případě servisních událostí
kvalitní vozový park (Scania, Mercedes)

Svůj životopis zašli na adresu KARIERA@fenstar.com,
nebo zavolej na 544 146 411.
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230. výročí postavení chrámu Vzkříšení Páně
8. Kostelní zvony
Zvony jsou spjaty s životem Božího lidu. Svolávají k bohoslužbám a denně zvou k modlitbě
Anděl Páně (Bůh sestoupil mezi nás a stal se
člověkem). Ohlašují radostné i bolestné události
v životě věřících (křest, sňatek, pohřeb). Zvon je
vyroben z bronzu (slitina mědi a cínu) a jeho výroba je náročná, zvláště k dosažení souladu tónů,
které má souprava zvonů vytvářet.
Jak vyplývá z historických pramenů, pohnuté dějiny zvonů ve Slavkově doprovázely
požáry, únava materiálu nebo rekvírování
během obou světových válek.
1. Zvony na obecní věži u zámku
Alois Ličman uvádí ve Vlastivědě Moravské
z r. 1921: „Vedle bývalého kostela sv. Jakuba
Většího v ulici Stanovské (nyní Fügnerově) na
hřbitově asi 20 kroků od něho stála obecní věž
se 3 zvony. Největší zvon na obecní věži
z r. 1560 pukl r. 1760 při vyzvánění Klárce
Purtgarce (Klára Burgertová zemřela 25. 12.
1760) i byl nákladem obce přelit v březnu
r. 1761 od brněnského zvonaře Libora Martinů.
Vážil 22 ct. 80 liber (1396 kg). Ale následujícího roku za velikého požáru v městě rozlil se
s ostatními zvony a znovu byl přelit od téhož
zvonaře. Roku 1770 dal kníže Václav Anton
obecní věž zbořiti, že překážela nově založené
zámecké zahradě. Zvony pak zavěšeny na
jedné bráně slavkovské k tomu účelu upra-

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle
9.00 a 18.00, úterý 18.00 bohoslužba pro děti, pátek
18.00, sobota v 7.30 (dle ohlášení).
Nedělní bohoslužby v obcích: Heršpice 7.30, Němčany 11.00, Hodějice 11.00, Nížkovice 9.30 h.
Svátost smíření přede mší sv. ve farním kostele: v úterý,
pátek a neděli ráno i večer, navíc každé úterý 19–20 h.
1. 11. Slavnost všech svatých, 18.00 farní kostel
2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé, mše sv. na Špitálce
v 8.00 a 17.00 s modlitbou za zemřelé na hřbitově
Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od 1. - 8. 11.
za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba
za zemřelé na hřbitově)
3. 11. Svatohuberstká mše – zpěv a trubky, zpívá CMB,
Slavkov v 9.00 h.
5. 11. Mše sv. s dětmi - modlíme se za zemřelé, svíčku
sebou, Špitálka 18.00 h.
5. 11. Jak porozumět Bibli, P. Stanislav Pacner, farní sál
19.30 h.
9. 11. Ministrantská olympiáda v Telnici
10. 11. Adorační den farnosti a modlitba farnosti za kněžský seminář, 10.00–18.00 eucharistická adorace v kostele
11. 11. KLAS - Liturgie křesťanské Konstantinopole a současný Istanbul – přednáška s promítáním, o. Milan
Vavro, farní sál 18.00 h.
11.–13. 11. Národní pouť do Říma, 30. výročí svatořečení
sv. Anežky České
13. 11. Setkávání maminek s dětmi, 9.00–11.00 farní sál
17. 11. Mše svatá s prosbou za národ a svobodu, Slavkov
9.00
24. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále, zpívá CMB, Slavkov
9.00
25. 11. KLAS - Strmý vzestup korsického rodáka – přednáška Mgr. Martina Ráji, Ph.D., 19.00 farní sál
27. 11. Setkávání maminek s dětmi, 9.00–11.00 farní sál
28. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, 18.00 kostel
Vzkříšení Páně
30. 11. Obnova pro muže, P. Petr Beneš, Slavkov DSR
30. 11. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova, 9.00 až
21.00 h.
30. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, 13.00 kostel
Vzkříšení Páně
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek, nebo se domluvte na tel. 604 280 160.

slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

vené“ (jednalo se o Hodinovou bránu na
spodní části náměstí).
2. Zvony v novém kostele Vzkříšení Páně
O zvonech v novém kostele se zmiňuje Ličman takto: „Na věži za presbytářem, jejíž
výška pro špatný základ jest o málo vyšší střechy kostela, byly do r. 1917 3 velké zvony
a dva menší (v okenici věžní).
I. zvon „Sv. Jakub“, 1279 kg. Obšírný český
nápis na zvoně zmiňoval se o jeho ulití r. 1560
a dvojím přelití 1761 a r. 1762 (po velikém požáru v městě).
II. zvon „Sv. Jan“, 745 kg, přelit po požáru
r. 1762. pod reliéfním obrazem sv. jana Křtitele
je nápis: „Joannes est nomen eis. Lucae, cap.
1., v. 63“ (Jan je jeho jméno, Lukášovo evangelium 1,63) a pod reliéfem sv. Floriána: „Votare pro nobis sancte Floriane vt nos non laedant flamae.“ Kolem zvonu u vrchu: „Prolato
sonitu curat conscendere templum curatus qui
nunc Schaschina pascit oves“, dole: „Liborius
Martinu in Brünn ao. 1762.“
III. zvon „Maria“, 287 kg, na jedné straně reliéfy Ukřižovaného Spasitele a P. Marie a nápisy: „Propter veritatem odio habuerunt me“
(Pro pravdu mne budou nenávidět) – „Pater, dimitte illis, non enim sciunt, quid faciunt“ (Otče,
odpusť jim, neboť nevědí, co činí) – „Tota
pulchra es amica mea et macula originalis nunquam fuit in te“ (Celá krásná jsi, přítelkyně
moje, a prvotní poskvrna v tobě nikdy nebyla)
– „Nata erat II anno post depulsu turcarum
a Wienna“ (Odlit na památku II. výročí vítezství nad Turky u Vídně). Na druhé straně obšírný nápis latinský a německý. Přelit 1776.
IV. zvon „Andělíček“, 28 kg, s reliéfem andělíčka, ulit r. 1901 ve zvonařském závodě Hillerově v Brně (toho roku pukl dřívější zvon
z r. 1754).
V. zvon „Umíráček“, 28 kg, do r. 1903 byl
zavěšen na Hodinové bráně, pak na radnici, od
r. 1906 na věži. Nápis u vrchu: „Sancte Antonii
et Ignacii, ora pro nobis“ a dole: „Pro agonizantibus Deo et suo patrono pio Antonio pie
dedicat Ruprecht.“ Reliéfy sv. Antonína a sv.
Ignáce. Na dochované fotografii zvonu je nápis
„S. K. 1721.“
Všechny zvony, kromě zvonu „Maria“, byly
za I. světové války v r. 1917 rekvírovány.
Došlo k jejich rozbití ve věži a snesení v úlomcích. Jako zajímavá památka se dodnes nachází
ve věži malý zvon, na němž je nápis: „Byl jsem
ulit z úlomku requirovaného a rozbitého zvonu
sv. Jakuba a ze sbírek farníků slavkovských
r. 1922 od zvonaře Hillera v Brně.“
3. Zvony po I. světové válce
I. zvon „Maria“ zůstal na věži po rekvírování zvonů v r. 1917, vyzvání dodnes.

III. zvon • Foto: B. Maleček

V roce 1929 byly pořízeny dva nové zvony
d 1 a fis 1, které byly za II. světové války zrekvírovány:
II. zvon „Sv. Jan“, 900 kg, míry 102 a 90,
odlil r. 1929 Manoušek, nápis „Jan jest jméno
jeho“.
III. zvon „Sv. Václav“, 1600 kg, míry
132 a 115, odlil r. 1929 Manoušek, nápis
„Svatý Václave, nedej zahynouti nám, ni budoucím. Pořízen k tisícímu výročí sv. Václava.“
Farní kronika uvádí: „Vyvrcholením svatováclavských slavností v roce 1929 bylo svěcení
nových dvou zvonů. Dne 28. září 1929 se
vydal o 9 hodině průvod se zvony ze Špitálky
městem a u farního kostela bylo svěcení. Nadšeně kázal p. prof Neužil z Bučovic, svěcení
vykonal a celebroval děkan P. Václav Uhýrek.
Podvečer byl lampionový průvod městem,
velmi četně navštívený. Právě, když průvod se
sešel na náměstí u sochy presidenta Masaryka,
začalo vyzvánění novými zvony na uctění padlých vojínů a zemřelých farníků.“ Ze slavnosti se zachovalo několik fotografií, zvony
stojí ozdobené na nákladním automobilu před
kostelem. Tyto dva zvony však byly 14. dubna
1942, za pouhých 13 let, rekvírovány. Z dochovaných fotografií je známo, že byly spuštěny
na laně z věže.
3. Zvony po II. světové válce
I. zvon „Maria“ zůstává opět jako jediný ve
věži až do roku 1987.
Po 45 letech dochází za působení faráře
P. Stanislava Forsta a za přispění dárce, pana
Františka Kuby z Nížkovic, k pořízení dvou
nových zvonů, ulitých ve zvonařské dílně rodiny Dytrychovy v Brodku u Přerova. Zvony
požehnal kapitulní vikář Ludvík Horký z Brna
dne 25. října 1987 v 18 hodin k výročí 750 let
první zmínky o Slavkově.
II. zvon 620 kg, tón As 1
Nápisy: „Tento zvon daruje kostelu ve Slavkově u Brna František Kuba. Svatá Maria oroduj za nás. Ulila rodina Dytrychova 1983.“
III. zvon 850 kg, tón G 1
Nápisy: „K úctě Boží kostelu ve Slavkově
u Brna daruje tento zvon Kuba František. Ulila
rodina Dytrychova 1987.“
Zpracoval P. Milan Vavro

Strmý vzestup korsického
rodáka

Zvon • Foto: B. Maleček

Mladá léta Napoleona Bonaparta přiblíží
v pondělí 25. listopadu v 18 hodin v sále
slavkovské farní budovy historik slavkovského zámku Mgr. Martin Rája, Ph.D. Zaměří se na méně známé okamžiky a okolnosti Napoleonova mládí. Marie Šujanová
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Prosba o pomoc
Vážení čtenáři Slavkovského zpravodaje,
obracím se na vás s prosbou o pomoc. Třímanuálové varhany v Šaraticích byly postaveny
v těžkých 50. letech minulého století a potřebují generální opravu. Pravidelné nedělní
sbírky by na ni nedosáhly. Proto byl zřízen
transparentní účet na opravu varhan. Číslo
účtu, na které můžete posílat dary:
289646725/0300. Na požádání rád připravím
potvrzení pro odpočet daní. Modlím se za toto
dílo, protože je dobré. Všem dárcům upřímné
Pán Bůh zaplať!
D. Petr Pavel Severin, farář v Šaraticích

Podzim v KMŠ Karolínka • Foto: 2x archiv školy

Do Karolínky vtrhnul podzim
Se začátkem podzimního období začala plavecká výuka pro předškoláky ve Vyškově.
V letošním roce jsou pod vedením tří lektorů
z důvodu velkého počtu dětí. Přímou úměrou
zabere příprava mnohem více času, proto jsme
rádi, že jsou předškoláci samostatní v převlékání a zvládají organizační nároky.
Také jsme zahájili sezonu divadelních a hudebních představení, která probíhají přímo
v MŠ. Velmi zajímavá byla produkce s názvem
Pohlednice z Tokia, na kterém spolupracovali
čeští a japonští herci. Přivezli s sebou nejen po-

hádkový příběh o vysvobození princezny statečným bojovníkem, ale také kousek japonské
kultury. Děti mohly slyšet jazyk, písně, charakteristické melodie na tradiční nástroje, sledovat
ukázku japonského tance a barevné kostýmy.
Měsíc říjen máme letos spojený s příběhy
o sv. Františkovi, který měl velkou úctu k přírodě. S dětmi se zamýšlíme nad tím, co nám
příroda dává a proč je důležité se o ni starat.
Třeba jen tím, že víme, k čemu je koš nebo
kontejner a co do něj patří.
Za KMŠ Karolínka Miroslava Bočková

Ohlédnutí za drakiádou

Lampionový průvod
Srdečně zveme malé i velké na letošní Lampionový průvod, který proběhne v sobotu 9.
listopadu. Sraz bude v 17 hodin za kostelem ve
Slavkově. Odtud průvod vyrazí, projde městem za doprovodu dechové kapely a skončí na
náměstí, kde bude hořet oheň, vonět svařák
a děti dostanou špekáčky. Samozřejmě bude
také vyhlášena soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vyrobený lampion.
Soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vyrobený lampion
Jak je již zvykem i letos proběhne v rámci
Lampionového průvodu soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vyrobený lampion. Soutěžit
se bude v kategoriích:
• Děti předškolní
• Děti první stupeň
• Děti druhý stupeň
• Dospělí
• Rodinné týmy
Lampiony budou hodnoceny odbornou komisí slavkovských výtvarnic a umělkyň. Po
skončení průvodu budou na náměstí vyhlášeny
vždy tři první lampiony v každé kategorii. Prosíme všechny zájemce o účast v soutěži, aby
se dostavili na sraz o něco dříve a mohli tak
předvést svůj lampion hodnotící komisi. aa

Den pro zdraví
Den pro zdraví se uskuteční ve čtvrtek
7. listopadu od 8 do 14 hodin. Akci pořádá
Klub seniorů.

Po dvouleté odmlce nám počasí dopřálo
krásný slunečný den, ve kterém se
po připravené trase vydalo na Urbánek přes 150 rodičů s dětmi.
S příjemným větříkem v zádech jsme společně
pouštěli draky, kteří se ten den vznášeli vysoko
nad našimi hlavami. Urbánek byl celé odpoledne obklopen stovkou draků a jejich krotitelé
se snažili dosáhnout nejvyšší pozice. Pro nejmenší děti jsme připravili drobné soutěže, aby

je sledování draků neunavilo. Došlo také na
špekáčky, odměny, drobné občerstvení pro děti i rodiče. Drakiáda se
nám velmi vydařila a v příštích letech se ji budeme snažit zachovat. Všichni se
shodli na tom, že létající draci, úsměvy dětí
a vůně podvečerního ohně je příjemnou příležitostí k setkávání a připomenutí tradic.
Dagmar Živníčková a Hedvika Nováková
– Komunitní centrum Korálky

Běžkařská sezona pro nás letos
začala už v srpnu
Ačkoliv léto skončilo před nedávnem, světová série v dálkových bězích na lyžích Worldloppet má za sebou již několik závodů.
Člen ASK Slavkov Martin Leitner se
31. srpna zúčastnil na Novém Zélandu tradičního závodu Merino Muster (obdoba české Jizerské 50). Závod se koná ve sportovním středisku Cardrona – Snow farm 1600 m n. m. pod
vrcholem Mount Cardrona 1936 m n. m. Profil
závodu je značně členitý, což velmi zvyšuje
jeho obtížnost. Kdo někdy závodil třeba v Livignu, tak ví, jak výška dokáže potrápit. Startovní pole bylo kvalitně obsazené. V Elite kategorii se účastnili olympionici startující za
Nový Zéland, Austrálii, Čínu (většinou naturalizovaní Norové), Japonsko a USA. Přestože
Martin patří k běžkařským nováčkům, zvolil si
nejdelší trať na 42 km volným stylem.
V den závodu panovalo krásné slunečné počasí s ranní teplotou 5 °C, která však v průběhu
závodu rychle stoupala až ke 13 °C, což se podepsalo na kvalitě a rychlosti tratě. Martin proťal cílovou pásku v čase 3:15:03 a celkově se
umístil na 67. místě.
K výkonu i výsledku mu popřáli zkušenější
běžkaři a gratulaci připojil i bývalý český re-

prezentant a stále aktivní špičkový lyžař Viktor
Novotný (vítěz La Sgambeda), z čehož měl
Martin velkou radost.
Pomyslnou třešničkou na závodním dortu
byla ještě výhra v národním minisouboji, když
se umístil nejlépe ze zúčastněných Čechů.
Martin se na jižní polokouli ještě nějakou
dobu zdrží, tak mu do letní závodní sezony
přejeme mnoho sportovních úspěchů při reprezentaci ASK Slavkov a České republiky.
L. Keson

M. Leitner (vpravo) • Foto: archiv ML
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KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková

Blahopřání
Dne 4. listopadu 2019 oslaví 70. narozeniny
naše maminka, paní

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

MARIE KUČEROVÁ

Tel. 603 904 404

z Hodějic
K významnému jubileu přejeme hodně zdraví,
štěstí a pohody do dalších let.
Manžel Miroslav, synové Miloš a Karel s manželkou Marií.

KAMENICTVÍ

Bronislav Urbanec ml.

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

www.kamenictvi-urbanec.cz
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Poděkování
Chtěl bych poděkovat za pomoc při ošetřování mé maminky, paní Vlasty Vinklarové, jmenovitě
MUDr. Marii Špatné, MUDr. Evě Špatné, MUDr. Vlastě Kučerové, ale zejména zdravotním sestrám Martě Šmerdové, Renatě Podzimkové a ostatním, jejichž obětavá každodenní péče umožnila
Vojtěch Vinklar s rodinou
mamince dožít v prostředí domova a v kruhu rodiny. Děkujeme!

Rozloučení s Karlem Gottem
Od úterý 8. října do neděle 13. října měli občané možnost kondolovat rodině Karla Gotta
zápisem do kondolenční knihy umístěné na Informačním centru pod zámkem. Knihu ze Slavkova pak spolu s dalšími kondolencemi předala Eva Pilarová vdově Ivaně Gottové. Akce byla
pořádána ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno.
Dalším spontánně vytvořeným pietním místem byl prostor u pavlovnie na Palackého náměstí
pen
před spořitelnou. Zde mohli občané zapálit svíčku nebo nechat Mistrovi vzkaz.

Chovatelská výstava
Zveme vás na VIII. slavkovskou výstavu
drobného zvířectva, která se koná 8. a 9. listopadu v chovatelské hale, Polní 1423 ve
Slavkově u Brna. Otevřeno v pátek 8–18 h.,
v sobotu 8–13 hodin. Slavnostní předání pohárů proběhne v sobotu 9. listopadu od 12.30
hodin.

Činné oddíly TJ Sokola Slavkov
u Brna ve školním roce 2019/2020
Všestrannost muži
Kondiční cvičení
Kulturistika
Nohejbal

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.slavkovskyzpravodaj.cz

Zimní plavání
Tenis – mládež

Autoservis

Rudolf Martínek
Marie Kostíková

tělocvična na Tyršovce, středa od 20 –21 hod.
tělocvična na Tyršovce, úterý a pátek 19.30–20.30
hod.
Denis Štěrba
posilovna u býv. kina – individuální domluva
(ve zlatnictví)
Petr Beránek
tel. 603 910 631. Léto – hřiště; zima – tělocvična
ISŠ
Jitka Pospíšilová tel. 731 616 220
Jan Všetečka, Jana Všetečková, dle domluvy, tel. 702 306 976

Poradenská kancelář

Josef Novoměstský

DE TOXIK ACE ORGANISMU

Servis a opravy vozidel všech značek

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

• Diagnostika motor. vozidel
• Výměna čelních skel
• Výměna motorového oleje
• Montáž tažných zařízení
• Příprava na STK
• Geometrie
• Pneuservis a uskladnění pneu
Možnost zapůjčení
náhradního vozidla
• Servis a údržba klimatizace

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

www.automotoslavkov.cz

PRODEJ

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

Kosmetika
Možnost vyzkoušení
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 19. října 2019 uplynulo 15 let, kdy nás navždy opustil pan

VÁCLAV ELIÁŠ
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Synové s rodinami.
Vzpomínka
Zapalte svíce, kdož jste ho milovali…
Dne 26. října 2019 uplynulo 17 let, kdy nás opustil
náš milovaný syn a bratr

LUKÁŠ MOUDRÝ
Za tichou vzpomínku jménem celé rodiny děkují rodiče
a sestra Kristýna s rodinou.
Vzpomínka
Dne 30. října 2019 uplynou 3 roky, kdy odešel navždy pan

IVAN PŘIKRYL
rodák ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou vzpomíná přítelkyně Verunka,
děti Ivan a Jitka s vnoučaty, sestry Věra a Alena s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Kdo v srdci žije – neumírá…
Dne 1. listopadu 2019 uplynou dva roky, kdy nás náhle opustila
paní

ANNA ZLÁMALOVÁ (roz. HLOŽKOVÁ)
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Dcera Jiřina a Vlaďka s rodinou.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 2. listopadu 2019 uplyne osm smutných let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr a strýc, pan

DALIBOR ŠÍCHA
S láskou vzpomínají rodiče a bratr s manželkou.
Vzpomínka

25

Opustili nás
Svatava Šírová (1946)
Josef Stehlík (1937)
Antonín Divácký (1933)
Jana Charvátová (1947)
Milan Slezák (1946)
Martina Červinková (1973)

28. 9.
6. 10.
7. 10.
10. 10.
20. 10.
20. 10.

INZERCE
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
DOUČÍM matematiku pro ZŠ a SŠ. Tel.
604 293 976.
DOUČÍM AJ a NJ pro ZŠ a SŠ. Tel. 604
293 970.
MLADÁ rodina hledá ke koupi byt nebo
rodinný dům ve Slavkově a okolí. Máme
hotovost. Prosím volejte nebo SMS –
739 059 029. Děkuji.
KOUPÍM gramofonové LP desky: BSP
(Střihavka, No guitars), Wanastowi vjecy,
Lucie, L. Bílá – Missariel, Kabát, Tři sestry,
Zuby nehty, Buty, Luboš Pospíšil, Alice,
George & Beatovens, Orlík, Plastic People,
Arakain. 200–300 Kč/ks. Tel. 604 706 900.
KOUPÍM byt ideálně 2+1/3+1, Slavkov,
Bučovice, Rousínov, Újezd u Brna apod.
Tel. 731 850 598.
HLEDÁME ke koupi domek se zahradou.
Opravy nevadí. Tel. 732 434 910.
NABÍZÍM výpomoc v domácnosti 2 dny
v týdnu. Praxe mnoho let. Tel. 728 412 655.
PRODÁM brambory 12 Kč/kg, chemicky
neošetřované. Slavkov, tel. 775 987 163.
PRONAJMU studio tři místnosti plus kuchyň a koupelna s možností bydlení ve
Slavkově, Palackého n. 77. Tel. 603 263 398.
PRODÁM levně rotoped (ne zcela funkční
počítač) a jednoduchou poličku na květiny,
délka 70 cm za 100 Kč. Tel. 773 942 630.

Dne 11. listopadu 2019 uplyne šest smutných let, kdy nás opustil pan

M I R O S L AV C E N E K
a 29. listopadu by oslavil 58. narozeniny.
Stále vzpomíná přítelkyně Dagmar a Radek s rodinou.
Vzpomínka
Kdo v srdcích žije – neumírá.
Dne 16. listopadu 2019 uplyne 30 let, kdy nás navždy opustil
náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan

VÁC L AV A N T O Š
S láskou a úctou stále vzpomínají dcery s rodinami.
Kdo jste jej znali a vzpomenete s námi, děkujeme.
Vzpomínka
Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest zanechal jsi v nás. Vzpomínky
na Tebe v srdcích si zachovají, kdo rádi Tě měli, stále vzpomínají.
Dne 11. listopadu 2019 uplyne 6 let, kdy nás naždy opustil
náš syn, pan

MIROSLAV CENEK
Za vzpomínku děkují rodiče a sestra Jana.

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.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Junák Slavkov v říjnu

Výlet za Sluncem
V sobotu 12. října podnikl druhý oddíl slavkovského střediska jednodenní výlet po okolí
Slavkova. Tato akce byla pouze pro ty odhodlanější, protože začínala již velmi brzo ráno.
Hodiny na kostelní věži právě odbíjejí třičtvrtě na šest a na sraz u kašny přicházejí poslední opozdilci. Společně pak vyrážíme, ještě
za naprosté tmy s hvězdami nad hlavou, skrze
osvětlený Slavkov směrem na Urbánek, kde
máme v plánu pozorovat východ Slunce. Na
cestu na nejbližší kopec v okolí jsme nasadili
dle mého názoru až příliš rychlé tempo, takže
jsme u kaple stanuli již ve čtvrt na sedm, tudíž
na nás čekalo ještě skoro hodinové čekání, než
Slunce vyjde nad obzor. Kochali jsme se tedy
výhledem na krásně osvětlené město pod námi
a sledovali, jak tma ustupuje, začíná se rozednívat a vytváří se překrásné červánky. Při pohledu na oblohu se člověku tajil dech.
Naše plány na sobotu ovšem pozorováním
východu Slunce nekončily. Od kaple sv. Urbana jsme se vydali po zelené turistické značce,
ze které jsme po většinu dne nesešli. Naši cestu
podzimně zbarvující se krajinou jsme si krátili
hraním her. Věhlasné nálety či klíšťata samozřejmě nemohly chybět. Kromě nich jsme
o přestávkách hráli i jiné.
Ke konci výletu vysvitlo i přes ranní mlhu
sluníčko, takže jsme dnešní společně strávený

den zakončili s úsměvy na tvářích a bolavýma
nohama, které na to po těch dnešních osmnácti
kilometrech měly rozhodně nárok.

Vítáme nové členy Junáka
Skautský rok už je v plném proudu a 4. oddíl
nezůstává pozadu. Starší holky mezi sebe přijaly mladší členky. V hojném počtu se ocitly ve
světě magie a postupně každý týden plní zkoušky kouzelných bytostí, které je učí různé dovednosti.
V mladších Pampeliškách se sešlo přes deset
nováčků. Společně se na schůzkách vydávají na
výpravu do džungle, kde se budou postupně seznamovat s tím co je v Junáku čeká a snad se
díky nabitým znalostem z džungle v pořádku
vrátí. Přejeme jim, aby se jim u nás líbilo.
Ondřej Horák

Oprava střechy skautské klubovny
V sobotu 5. října všem po probuzení zatrnulo. Venku lilo jako z konve a dlouho plánovanou opravu střechy skautské klubovny tak
nebylo možné uskutečnit. Současně déšť napovídal, že znovu hrozí zatečení skrze rozpraskanou asfaltovou lepenku až do interiérů jednotlivých kluboven a skladů.
Jako rezervní den byla ještě zablokována neděle a předpověď počasí byla naštěstí optimistická. A opravdu, nedělní ráno bylo zalité sluníčkem a tak se v devět dopoledne na střeše

Foto: archiv Junáka

budovy objevilo několik pracantů a začali vynášet nové role s lepenkou. Kolem desáté byla
už střecha vyschlá a zametená a bylo možné zahájit pokládku.
Práce šla kupodivu od ruky i přesto, že
všechny ruce patřily pokrývačským začátečníkům. Ovšem plocha střechy, určená k pokrytí,
čítala dobrých 300 metrů čtverečních, a tak postupně docházel propan-butan i síly. Protože
jsme současně střechu ošetřovali reflexním nátěrem pro zvýšení její trvanlivosti, nebylo se
s kým střídat a nebylo daleko k cimrmanovské
trudomyslnosti. Obzvlášť, když na poslední
tahy barvou už svítily jen hořáky, protože bylo
hodinu po setmění. Nicméně díky vytrvalosti
a obětavosti všech zúčastněných se podařilo
položení lepenky i její nátěr úspěšně dokončit.
Velký dík patří zejména pánům Spáčilovi
a Nowakovi, kteří celou neděli obětovali nelehké pomoci skautům. A samozřejmě městu
Slavkov u Brna a Jihomoravskému kraji, kteří
finančně přispěli na nákladný nákup materiálu.
Milan Šemora

Úspěch slavkovského vinaře
Na vinicích v tento čas vrcholí
vinařův rok sklizní hroznů, my se
však ve svém příspěvku vracíme
k letošnímu Bučovickému koštu.
Jeho jubilejní XX. ročník se konal
18. 5. 2019 a v konkurenci celkem
1010 vzorků vín na něm získal
významný úspěch slavkovský vinohradník a vinař pan Jaromír Seifert. Se vzorkem Rulandské
modré 2016 PS získal v této odrůdě stříbrnou medaili s hodnocením 88 bodů a za vítězným vzorkem od profesionálního výrobce
Vinařství
Žarošice
zaostal
o pouhý jeden bod. Velmi dobré či
dobré hodnocení měla i další vína
z jeho celkově prezentované kolekce deseti vzorků, mezi nimiž

Jaromír Seifert ve svém vinohradu • Foto: B. Maleček

jsme mohli najít i málo známé odrůdy Elbling nebo Portugal šedý.
Pan Seifert pěstuje vinnou révu
a vyrábí vína klasickým způsobem,
za pomoci členů své rodiny. Proto
část vzorků prezentuje pod jmény
svých rodinných příslušníků – abychom tedy uvedli vše de iure, vysoce oceněný vzorek rulandského
modrého vystavovala na Bučovickém koštu 2019 vlastně paní Jarmila
Seifertová.
Až pana Seiferta potkáte, zeptejte
se ho, kolik hlav révy vinné má
vinař správně obhospodařovat – určitě Vám rád odpoví!
Ke skvělému úspěchu blahopřejeme a přejeme podobné úspěchy na
dalších výstavách!
jm + red.

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. Na
Slovensko se vydalo koncem září celkem 16
motocyklů a cestovatelů. Prohlédli jsme si
stavby lidové architektury, krajinu Bílých Karpat, Myjavu, Čachtický hrad a navštívili mohylu generála M. R. Štefánika. Vypíná se na
vysokém kopci odkud je krásný výhled na kraj
Slovenských, Moravských a Hrozenkovských
Kopanic. Kopaničářskému mistrovství světa
v pojídání švestkových knedlíků (slivkových
gulí) jsme pouze přihlíželi na tradičním myjavském jarmarku. Výlet byl jezdecky zajímavý tím, že hřeben Bílých Karpat odděloval
slunečné počasí na západních svazích od deštivého na svazích východních. Přejezdem hřebene jsme zkoušeli střídavě oboje.

Šestnáctý ročník vytrvalostního závodu
v motokrosu týmů a jednotlivců je již historií.
Kdo se ve staré cihelně nebyl podívat, může litovat. Na trati burácelo 31 strojů a 17 týmů se
utkalo ve čtyřhodinové motokrosové bitvě.
Trofeje se udělovaly ve třech motocyklových
kategoriích: klasik, úpravy a sport. Vítězný tým
dokázal ujet 196 kol na trati dlouhé rovných
600 m. Vzdálenost 117,6 km zvládl s průměrnou rychlostí 29,4 km/hod. v náročných podmínkách. V terénu jízdní dráhy se totiž střídá
několik povrchů (písek, hlína, kamení, brody
a kluzké bláto) a jezdec musí reagovat na
změnu adhezních podmínek prakticky v každé
zatáčce, na každé jízdní překážce. Ne všichni
si na dlouhý závod troufli, a ne všichni ho

úspěšně dokončili! Celkem 14 jezdců zvolilo
kratší závod na 90 minut. Nejstaršímu závodníkovi bylo 72 let, nejmladší závodnici 8 let
a nejvzdálenější tým přijel až z Nepomuku
u Plzně.
Cestovatelé ukončí tuto sezonu 28. října ve
Žďáru nad Sázavou na tradiční akci s názvem
Zavírání silnic. Pak už se rozběhne plánování
sezony příští a organizace akcí ke konci tohoto
roku.
Přátelé, nikdy nejezděte rychleji, než létá
váš anděl strážný. Těším se na společné setkání
při některé naší klubové akci.
Více na stránkách: mkausterlitz.cz, fechtl.cz,
nebo slavkov.cz v kategorii kalendárium.
Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek
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Poděkování za podporu
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slavkov u Brna děkuje svým členům, sympatizantům, Slavkovákům i mimoslavkovským, za silnou podporu našeho
projektu na modernizaci technologie moštárny
zařazeného do podpory z programu Nadace
ČEZ Pomáhej pohybem.
Díky Vám, přátelé, se podařilo během
14 dnů shromáždit potřebných 150 tisíc
bodů v aplikaci EPP, a tím nám pomoci
dosáhnout na nadační příspěvek 60
tisíc Kč. Nové vybavení bude sloužit
všem občanům po mnoho let.
Těší nás příznivé
reakce většiny zapojených lidí, z nichž
mnozí vyjádřili vůli
pokračovat ve sbírání bodů a podporovat další projekty. Naše aktivita se stala rovněž
impulsem pro založení spolku na podporu
zdravotně hendikepovaného děvčete a my přislibujeme reciproční podporu budoucího projektu tohoto spolku po zařazení do EPP.
Za výbor ZO ČZS Slavkov u Brna
Jiří Matyáš, předseda
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – listopad
Pranostika: Svatý Teodor – mrazy lezou
z hor.
Poslední pěkné podzimní dny končí, začíná
se citelně ochlazovat, zahrada se pomalu
ukládá k zimnímu spánku. Mnoho ovoce jsme
letos nesklidili a to málo nám pomohli sklidit
pilnější pomocníci – vosy, sršni a hlavně hraboši. Listopad je úklidový měsíc. Je na čase zahradu vyčistit, zrýt a zazimovat. Také máme
možnost nové výsadby.
Těsně před příchodem mrazů ještě vysejeme
mrkev a petržel pro nejranější sklizeň. Až do
zámrazu lze vysazovat ovocné stromky. Je
lepší provést výsadbu na podzim, než čekat na
jaro. U jádrovin a peckovin se při teplotách
kolem 5 °C hojí rány na kořenech a kořeny
mohou i trochu přirůstat. Přitom stačí jedna až
dvě zálivky a stromek v pohodě přečká zimu
a na jaře dříve započne s růstem. Při jarní výsadbě stromky nechytnou mnoho zimní vláhy
a je nutná častá zálivka. Při teplotách okolo 20
až 25 °C se hůře ujímají. Kupujte jen ty ovocné
stromky a keře, které jsou zakryté vlhkými pilinami, rašelinou, zeminou a nebo takové, které

jsou prodávány s balem, aby nebyly zaschlé.
Přesto je před výsadbou ponořte na 6–12 hodin
do vody.
Výsadbu česneku posuneme až na konec listopadu, kdy teplota půdy je okolo 7 °C. V té
době již nejsou účinné houbové choroby. Pro
výsadbu česneku vybereme záhony, kde jsme
nepěstovali cibulovou zeleninu ani okrasné cibuloviny. Česnek je náročný na živiny a tak
pod něj můžeme pohnojit kompostem. Záhon
pro výsadbu česneku připravíme v předstihu,
aby se do výsadby slehla zem. Při rytí zapravíme do půdy dusíkaté vápno tak, aby se dostalo alespoň 15 cm hluboko. Při rozkladu
uvolňuje látky, které ničí semena plevelů,
škůdce a houbové choroby. Vysazujeme kvalitní sadbový český česnek. Česnek z dovozu
(hlavně z Číny) není určen k výsadbě.
V domě zahrádkářů pokračuje prodej jablek
a moštů od pěstitele ze Střílek. Jablka jsou naskladňována a prodávána v konzumní zralosti.
Mošty nejsou chemicky ošetřeny, a proto je
vhodné spotřebovat je do tří dnů.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Atletické mistrovství Moravy a Slezska
V neděli 6. října se za dosti chladného počasí uskutečnilo v Šumperku atletické
Mistrovství Moravy a Slezska družstev mladšího žactva. Na tuto vrcholnou soutěž dané věkové kategorie se probojovalo ze základní skupiny spolu s týmy BYAC Brno a AHA Vyškov
také družstvo chlapců oddílu Atletika Slavkov
u Brna. (Po třech kvalifikačních kolech Slavkov obsadil bronzovou (tedy postupovou) příčku mezi všemi týmy Jihomoravského kraje.)
Mladší žáci slavkovského oddílu nechali
v mistrovském závodě oba další Jihomoravské
týmy za sebou a obsadili vynikající 6. místo.
Úspěch je o to cennější, že slavkovské družstvo bylo nejméně početné ze všech 12 týmů
Moravy a Slezska. Spoléhalo se na dvojici
Lukáš Bok a Jan Fiala, kteří byli již v postupových kolech hlavními bodovými přispěvateli. V Šumperku se lépe dařilo Janu Fialovi,

který zvítězil v hodu oštěpem novým osobním
rekordem 37,39 m. Ve vrhu koulí a hodu míčkem obsadil shodně bronzovou pozici za výkony 11,98 m, respektive 64,09 m (os. rek).
Lukáš Bok získal 2. místo v běhu na 150 m, ve
kterém si vytvořil velmi kvalitní „osobák“
18,85 s. Stříbrnou pozici vybojoval také v běhu
na 60 metrů za čas 7,92 s. Ve vrhu koulí obsadil 4. pozici výkonem 11,15 metru. Na bodovaná místa dosáhli ještě David Machek a Ondřej Šimek v běhu na 300 metrů.
Celkové pořadí družstev:
1. Atletika Poruba
2. TJ Sokol Opava

Setkání zaměstnanců Agry
Zveme Vás na setkání bývalých zaměstnanců Agry, které se uskuteční v pátek dne 15.
listopadu od 15 h. v restauraci Bonaparte. Přineste s sebou vzpomínky, fotky a hlavně dobrou
náladu. Řekněte to svým známým a nahlásit
účast můžete na tel.: 724 145 627.
Na všechny se těší Mirek, Maruška a Vendulka

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

pátek 15. listopadu do 16 h.

Slavkovští atleti • Foto: archiv atletů

3. Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice
4. AC TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště
5. Atletický klub Olomouc
6. Atletika Slavkov u Brna
7. BYAC Brno
8. Atletický klub Prostějov
9. Atletický klub AHA Vyškov
10. TJ Šumperk
11. SKM Valašské Meziříčí
12. Atletický klub Zlín
Je potěšující vidět, že slavkovští atleti předčili
družstva z mnohem početnějších oddílů. Věříme, že se na tyto úspěchy podaří navázat jak
v nadcházející halové sezoně, tak i venku. jn
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Rozhovor s Františkou Hoškovou
o životě v komunistickém režimu
• Františko, můžeš nám říct něco o své rodině?
Jsem nejmladší z osmi sourozenců – čtyři
chlapci a čtyři děvčata. Maminka Františka
a tatínek Jaroslav pocházeli z Vysočiny a vychovávali nás v lásce a ve víře v Boha. Moji
nejstarší dva bratři Jaroslav a Vladimír si zvolili kněžskou službu.
• V době komunistického režimu, který potlačoval víru v Boha, byli Tvoji bratři
uvězněni. Za co to bylo?
Bratra Vojtěcha poslali v 18 letech na 4 roky
do uranových dolů v Jáchymově, protože neudal své kamarády, kteří chtěli utéct za hranice.
Byl zatčen na gymnáziu, domů nám přinesli jen
jeho aktovku. Maminka v souvislosti s touto
událostí byla 2 měsíce ve vyšetřovací vazbě
a po propuštění jí byl zadržen na rok důchod,
přestože byla vdova, zůstala bez finančních
prostředků. Když byla zatčena, zůstaly jsme já,
pětiletá a moje sedmiletá sestra sami doma, bez
jakéhokoli zajištění. V pláči jsem běžela k sousedům, že nemáme maminku a sourozenci nás
později odvezli ke známým do Prace. Tam jsme
byly po celou dobu, kdy byla maminka zavřená. Měla jsem hrozný strach, denně jsem se
modlila, aby mi dnes ani zítra maminka neumřela. A sestra Ludmila prožívala první svaté
přijímání 3. června 1951 bez rodičů. Tatínek
zemřel a maminka byla ve vazbě. Protože v té
době tatínek náhle zemřel, byl uchráněn od vězení s bratrem Vojtěchem. Byl slavkovský kostelník, na pohřbu měl hodně lidí, proto komunisté říkali, že to byla katolická manifestace.
Bratr Vladimír byl vězněn jako bohoslovec
za tisk letáků, které se nelíbily komunistickému režimu. Bratra Václava STB přesvědčovalo ke spolupráci a pokud by souhlasil, měl
slíbeno, že propustí bratra Vojtěcha z vězení
a dostane auto. Protože nesouhlasil, byl stále
pod kontrolou, s častými návštěvami tajných
příslušníků STB.

Bratr Jaroslav v té době vykonával kněžskou
službu v Jaroměřicích nad Rokytnou a při cestě
do vyučování náboženství byl v lese zastaven
příslušníkem STB, který ho přesvědčoval ke
spolupráci s STB. Když to odmítl, bylo mu řečeno, že toho bude litovat. Také se doslechl,
o schůzi KSČ, kde se usneslo, že v Jaroměřicích se musí náboženství vymýtit. Žil tam jistý
pan Černý, který psal na americké velvyslanectví štvavé dopisy a byl donucen k doznání, že
k poslednímu dopisu ho navedl můj bratr. Byla
to lež a křivé obvinění, protože můj bratr se do
politiky nikdy nepletl a s tímto člověkem se
nikdy nestýkal. Když mu můj bratr u soudu
říkal, že to není pravda, pan Černý se slzami
v očích opakoval: „Důstojný pane, já Vám nechci škodit, ale říkal jste mi to, říkal jste mi to.“
Bratr byl odsouzený na čtyři a půl roku vězení
ve Rtyni v Podkrkonoší a ve Valdicích u Jičína.
Byl mu zabaven veškerý osobní majetek,
včetně motocyklu a auta. Byl propuštěn o něco
dřív, když mu byla udělena milost, při první
amnestii pro politické vězně, kterou udělil prezident Novotný v roce 1960. Po výkonu trestu
ještě nesměl vykonávat kněžskou službu a pracoval v Královopolské strojírně v Brně.
• A kdy vyšla pravda najevo?
Pravda vyšla najevo, když pan Černý po
amnestii požádal o rehabilitaci. V ní doznal, že
k obvinění bratra byl donucen vyhrožováním,
že pokud bratra neobviní, bude mu zabaven veškerý majetek a než se vrátí z vězení, udělají
mu z manželky „k….“. Bratr byl odškodněn
20 000 Kč v hotovosti a zbytek, že mu bude
splácen po částech.
• To byl jistě rád?
To ano, ale dlouho se z toho neradoval. Brzy
dostal dopis, že jeho rehabilitace bude znovu
prošetřována a jeho přítomnost není nutná.
Později přišlo uvědomění, že rehabilitace je neplatná a musí vrátit všechno, co dostal. Po sametové revoluci o rehabilitaci a o odškodnění

Františka Hošková • Foto: rodinný archiv

nechtěl žádat. Stačilo mu, že bylo uznáno, že
političtí vězni byli nevinně odsouzeni. Doslova
řekl: „Kde by to ta republika brala, kdyby měla
všechny odškodňovat?“ Vážím si bratra Jaroslava za příklad odpuštění republice i panu Černému. Když byl odsouzen, řekl bratr panu Černému, aby měl klid v duši, že mu odpustil, ale
ať dělá tak, aby mu také Bůh odpustil.
• Vyprávěl vám bratr po návratu z vězení,
co prožil, jak s ním zacházeli?
Vyprávěl a já jako mladé patnáctileté děvče
jsem to těžko nesla, že ho nevinně odsoudili
a špatně s ním zacházeli. Když dal zbytky jídla
vězňům, kteří dlouho nejedli, za trest musel
v neděli vykládat vagóny. Vězeň, příslušník VB
chtěl bratrovi kamenem rozbít hlavu s tím, že
si klidně jednoho faráře na svědomí vezme.
Nepodařilo se mu to, protože se mu bratr ubránil. Když to bratr chtěl nahlásit, dozorce mu
řekl: „Jaroslave, nedělej to, tobě nikdo neuvěří.
Také tam bylo zvykem zavírat kněze se zločinci. Když s takovýmto zločincem byl uvězněn jeden slabší kněz, tento vězeň ho mlátil
a on se pomoci nedovolal. Když s ním byl zavřený můj bratr, nenechal si to líbit a ubránil
se mu, protože byl statné postavy. Do vězení
jsme mu nesměli nic přinést, ovoce nedostávali

P. Vladimír Novotný
se narodil 2. června 1924
v Bohdalově, vysvěcen 16.
dubna 1950 za dramatických okolností ve dnech,
kdy komunistická moc likvidovala církev v naší
zemi. Svěcení proběhlo tajně brzy ráno v biskupské kapli na Petrově. Primiční mši svatou slavil ve slavkovském kostele. Působil
jako kaplan v Třebíči, v Brně-Tuřanech, ve
Šlapanicích, v Bučovicích. Později byl kaplanem v Bučovicích a administrátorem
v Nevojicích. Zemřel 1. srpna 2006 ve věku
82 let.

P. Jaroslav Novotný

Rodina Novotných • Foto: rodinný archiv

se narodil 11. září 1922
v Bohdalově, vysvěcen
1948, po propuštění z vězení působil jako kaplan
v kostele Sv. Tomáše
v Brně, v letech 1969–1988
v Biskupicích u Hrotovic na Třebíčsku. Zemřel 16. listopadu 1993.
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a my jsme ho měli plný sad. Zkrátka, komunistický režim byl pro mě postrach, násilí a zlo.
Komunistická totalita chtěla lidem vzít víru,
svobodu i životy a toto zlo se nesmí opakovat.
Modlím se za to a Pánu Bohu děkuji za svobodu vyznání. Proto, také přidávám svůj článek z knihy Kamínky, ve které jsou shromážděna svědectví mnoha osob, které i v období
komunistické perzekuce zůstaly věrny evangeliu a Kristově církvi.
• Děkujeme, že o těch věcech nemlčíš, a my
si můžeme uvědomit, jaké nebezpečí z takové totality hrozí. Vaše rodina to poznala.
Je potřebné, najít v těchto událostech varování. Reagují na to tak lidé, kterým jsi
toto svědectví předala?
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Vojtěch Novotný

Někteří ano, ale už jsem se setkala i s odpovědí, že jejich rodině se nic takového nedělo,
a proto je to nechává lhostejnými. Je ale potřeba pamatovat na to, že to, co se stalo ně-

Z knihy Kamínky (kolektiv autorů, Mons. ThLic. Karel Otčenášek – Kamínky, první vydání, Hradec Králové 2000).
noduché: je zase volali do kabinetu a nabáUž jako dítě ve škole, jsem cítila protinádali je, aby s dětmi, co chodí do náboženství,
boženské tlaky. Učitelé chodili po domech
nekamarádily. Na nikoho z těch pronásledopřesvědčovat, aby rodiče neposílali děti do
vatelů se nezlobím, vše jsem odpustila, nenáboženství. A zažila to i další generace.
chci nikomu ublížit, proto nikoho nejmenuji
Učitelka mé dcery se dala slyšet, že má neja přeji jim, aby našli cestu k Pánu Bohu. Na
horší třídu, že je v ní nejvíc „nábožňáků.“
ně byl také vyvíjen nátlak, a tak mnozí jedKdyž si teď nedávno bývalé spolužačky vynali jistě i ze strachu. Za ty lidi je potřeba se
právěly o škole, k velkému překvapení vyšlo
modlit, aby našli správnou cestu.
najevo, že ty ostatní děti to taky neměly jed-

Františka Novotná

komu vedle mě, se příště může stát i mé rodině. Proto je důležité mít na paměti také Boží
spravedlnost, která ač nerada může dopustit
i opakující se bolestnou výchovu národa.
Za rozhovor s Františkou Hoškovou (rozenou Novotnou),
Slavkov u Brna děkuje Jana Lstibůrková

V LETOŠNÍM ROCE SI PŘIPOMÍNÁME 150 LET OD ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL VE SLAVKOVĚ U BRNA

150 let Sokola ve Slavkově u Brna (VIII)
Na počátku roku 1935 sdružoval odbor prostého tělocviku 40 mužů, 15 žen, dorostence
a dorostenky. Předsedou byl Jan Patera. Vedoucími jednotlivých odborů byli: odbíjená
a hokej – Jan Patera, házená – Miroslav Auda
(na podzim pak Břetislav Šíma), košíková –
Viktor Valníček, lehká atletika – Alois Zyka
a Miroslav Navrátil.

Volejbalové družstvo Slavkova I. – od spodu: Viktor Valníček, Alois Zyka, Miroslav Navrátil, Miroslav Auda, Karel
Slezáček a Ladislav Heinzl • Foto: archiv

Sokolské cvičení v aleji • Foto: archiv

Od nácviku basketbalu bylo v průběhu roku
upuštěno, protože košíkovou hrálo jen několik
brněnských družstev a utkání s nimi si vyžadovalo značných nákladů na cestovné.
Největších úspěchů dosahoval odbor odbíjené. I. družstvo mužů s vedoucím A. Zykou
se řadilo mezi nejlepší družstva Brněnského
kraje (sestava: Ladislav Heinzl, Alois Zyka,
Karel Šimáček, Viktor Valníček, Miroslav Navrátil a Miroslav Auda. Zúčastnilo se 11 turnajů s výsledky: 4x první, 2x druhé místo, 4x
třetí místo a 1x čtvrté místo. I ostatní volejbalová družstva zaznamenaly zlepšení.
Dne 30. června 1935 uspořádala TJ Sokol
slavnost rozvinutí nového praporu, který byl
pořízen jako náhrada za historický prapor
z roku 1872. Slavnost se konala u pomníku
TGM. Po skončení akce se konalo veřejné cvi-

čení v zámecké aleji. Historický prapor byl
uložen v sokolském muzeu.
Dne 8. července 1935 se uskutečnila v Tyršových lázních slavnost odhalení plakety Miroslava Tyrše na koupališti.
Zpracoval Bedřich Maleček
Pokračování v příštím čísle
Sokolský prapor • Foto: archiv
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CÍL: ÚSPĚŠNÁ MLÁDEŽ

Změny ve slavkovské fotbalové mládeži
Na začátku roku 2017 začala spolupráce
mezi Slavkovem u Brna a Vážany nad Litavou,
kdy se domluvili pánové Luděk Tůma a Přemysl Jeřábek na spolupráci v rámci dětského
fotbalu a propojení mezi dětmi z daných obcí.
Díky velkému nadšení těchto dvou pánů, spolupráci a angažmá rodičů se začal rodit jedinečný projekt, který má za cíl pozvednout fotbalovou mládež v našem mikroregionu. Což se
začalo dařit a první ovoce začínáme sklízet již

v roce 2018. Podařilo se zapojit i děti z dalších
obcí, jako jsou Heršpice, Nížkovice, Kobeřice
a Němčany. Velkým přínosem pro děti je též
angažmá nadšených lidí s velkou fotbalovou
minulostí a zde je potřeba zmínit jedno jméno
a to Vladimír Červinka, který dětem začal
předávat fotbalové umění, jež načerpal zejména ve 2. fotbalové lize v Drnovicích. A jeho
přístup k dětem je fenomenální. Kolem Vladimíra se vytvořil trenérský team zahrnující Václava Šinkyříka, Martina Hrozu, Jaroslava Opletala, Miroslava Přibyla, Tomáše Vymazala,
Přemysla Jeřábka, Petra Jeřábka, Jiřího Palečka, Luboše Zborovského, Petra Sklenského,
Pavla Fischera, Tomáše Floriana a trenéra malých brankařů Jaroslava Kuchyňku. Hlavním
cílem trenérského teamu je naučit děti fotbal
zejména zábavnou formou, tak aby tento tzv.
fotbalový potěr u sportu setrval a pomáhal mu
v rozvoji jeho dalších sportovních i životních
zkušeností. Fotbalový progres je na dětech
vidět a každý rok se posouvají při porovnání
se stejně starými dětmi, tohle je vidět i v rámci

reprezentace výběrů okresů a zájmu tzv.“elitních“ teamů, jak z okresu, tak kraje o naše
kluky. Dvě dívky, které prošli naším klubem
hrají za SK Líšeň v nejvyšší soutěži starších
žákyň.
Každou zimu se s mládeží účastníme fotbalových turnajů, kde mladí fotbalisté získávají
zkušenosti a i poháry za svoje úspěchy.
Zde je potřeba zmínit i poděkování DDM
Slavkov u Brna a paní ředitelce Janě Bangové,
kdy v rámci spolupráce mezi SK Slavkov
u Brna a DDM začal nábor malých fotbalistů
a fotbalistek do fotbalového kroužku. Též je
potřeba poděkovat zejména zástupcům města
Slavkov u Brna a obce Vážany nad Litavou za
jejich podporu danému projektu.
Všechny rodiče a přátele fotbalu, zveme na
fotbalové zápasy jejichž rozpis najdete na
www.skslavkov.cz, protože nadšení a počet
golů v žádném jiném fotbalovém utkání dospělých neuvidíte….
Za SK Slavkov u Brna:
Tomáš Florian a Václav Šinkyřík

Mladí fotbalisté Slavkova • Foto: 3x archiv SK
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KALENDÁŘ AKCÍ – LISTOPAD 2019
Datum

hod.

2. 11.
2. 11.
2. 11.
19.30
3. 11.
9.00
7. 11. 8.00–14.00
8. a 9. 11.
9. 11.
17.00
9. 11. 9.00–17.00
12. 11.
17.00
15. 11.
15.00
15. 11.
19.00
16. 11.
19.00
17. 11.
9.00
17. 11.
16.00
21. 11.–8. 12. 9–16
23. a 24. 11. 9–16
23. 11.–8. 12. 9–16
24. 11.
15.00
25. 11.
18.00
28. 11.
18.00
28. 11.
19.00
28. 11.
19.00
29. 11. 19.30–22.00

akce/místo konání

pořadatel

Vzpomínka na věrné zemřelé. Kostel na Špitálce, mše v 8.00 a 17.00 h.
ř.-k. farnost
Hrůzostrašné prohlídky zámku, Zámek a podzemí, 18.00, 19.00, 21.00 h.
ZS-A
Pojďte na Výlet. Hraje skupina Výlet. Restaurace Bonaparte
Restaurace Bonaparte
Svatohubertská mše – zpěv a trubky, Collegium musicale bonum, kostel Vzkříšení Páně ř.-k. farnost
Den pro zdraví. SC Bonaparte.
Klub seniorů
Chovatelská výstava. Hala chovatelů, Polní 1423, Otevřeno pá 8–18 h., so 8–13 h. ČSCH
Lampionový průvod, sraz za kostelem
Austerlitz Adventure
Svatomartinské slavnosti, Zámecká restaurace a nádvoří zámku
Zámecká restaurace
Hudební večer žáků v sále ZUŠ
ZUŠ F. France
Setkání bývalých pracovníků Agry. Restaurace Bonaparte
Travesti show: Divoké kočky. SC Bonaparte
Travesti Divoké kočky
Hrátky s čertem. SC Bonaparte
Divadelní spolek Slavkov u Brna
Mše svatá s prosbou za národ a svobodu, kostel Vzkříšení Páně
ř.-k. farnost
Hrátky s čertem. SC Bonaparte
Divadelní spolek Slavkov u Brna
Výstava betlémů. Galerie v přízemí
ZS-A
Vánoční prodejní výstava. Rubensův sál
ZS-A
Výstava vánočních stromečků. Salla terrena zámku
ZS-A
Koncert Pěveckého sboru Mladost. Zámecká kaple
Pěvecký sbor Mladost
Mladá léta Napoleona Bonaparta. Přednáška Mgr. Martina Ráji, Ph.D.
ř.-k. farnost
Zádušní mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, kostel Vzkříšení Páně
ř.-k. farnost
Koncert houslisty Václava Hudečka. Historický sál
Mohyla Míru – Austerlitz o.p.s.
Besídka Divadla Sklep 2019. SC Bonaparte
Divadlo Bolka Polívky
Nekomentované prohlídky historických sálů zámku – Živé obrazy a empírový bál.
Historické sály
Per Vobis a Acaballado
29. 11.–30. 11.
Tenkrát ve Slavkově 1805 – Vzpomínkové akce k 214. výročí bitvy u Slavkova
Zámek, nádvoří zámku, Palackého nám., Husova ulice, zámecký park
ZS-A
30. 11. 9.00–21.00 Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova
ř.-k. farnost
Výstavy na zámku
1. 5.–3. 11. 9–16 Expozice Právo útrpné, zámecké podzemí
ZS-A
12. 9.–24. 11. 9–16 Výstava porcelánu
ZS-A
3. 10.–14. 11. 9–16 Výstava „Stopa: Vyřeš zločin!“
ZS-A

(Dokončení ze strany 1)

kousnuté sprintery na trati deseti kilometrů. Fandím
jim a hlasitě povzbuzuji, zatímco mě míjí, před
sebou celá čtyři kola. Se stejným obdivem sleduji
i běžce a běžkyně na fitness pětce. Muže i ženy,
často se sluchátky v uších, v tichém soustředění,
s krátícím se dechem, udržující své tempo. Mnozí
vypadají, že je to dost bolí. Muže i ženy, co nepřišli
vyhrát, ale překonat sami sebe.
Kochám se krásou podzimem zbarveného parku
i aleje. Prostě jen běžím a hlavou se míhají myšlenky. Představuji si děti, které při svém dopoledním
závodě naplno prožívají radost z proběhnutí kalužemi. Nevyhýbají se jim. Nohy je s nadšením hledají
a voda cáká všude kolem. Vůbec jim nevadí, že prší.
A přesně to je běh. Krásný sport. Svobodný, plný

Běh Slavkovem
radosti. Sport pro každého. Sport, který otevírá nekonečné možnosti. Ve své jednoduchosti učí plně se
soustředit vždy jen na následující krok a tak se bezpečně dostat do cíle.
Vítězům všech kategorií patří velký obdiv a gratulace – v hlavním závodě vítězí Jakub Bárek s časem
35 min. 40 s a Jana Smutná s časem 41 min. 46 s. Nejrychlejšími Slavkováky jsou Denisa Ciesarová a Stanislav Mixa. Z hlavy však nemůžu dostat pocit, že vítězů je mnoho. Je jím každý, kdo vyběhne a překoná
sám sebe. Ať už na trati nějakého závodu, při osamělém běhu v lese nebo při výklusu večerním městem.
Těším se na další ročníky a věřím, že přilákají
ještě více nadšených běžců a běžkyň.

Foto: M. Marek a J. Martinek

Fotografie ze závodu najdete na www.veslavkove.cz

Michaela Filipová, „Slavkovská žena v běhu“
a Austerlitz Adventure

BESÍDKA 2 0 1 9
Divadla
SKLEP
Hrají:
Tomáš Hanák, Milan Šteindler,
Jiří Fero Burda, Tereza Kučerová,
Lenka Vychodilová a další

28. 11.
v 19:00

SC BONAPARTE
SLAVKOV U BRNA

www.divadlobolkapolivky.cz
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