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Michal Boudný

Černé skládky
Vážení čtenáři Slavkov-

ského zpravodaje, spoluob-
čané, Slavkováci. Poslední 
dobou se nám v okolí měs-
ta rozšířil takový nešvar. 
Začaly se nám množit 
černé skládky stavebního 
odpadu. Už to vypadalo, že 

si lidé začínají vážit svého okolí, že pochopili 
význam recyklačních linek a sběrných dvo-
rů a přesto se najdou individua, kterým není 
hloupé zbavit se svého majetku způsobem 
hodným primitivních kmenům zemí třetího 
světa. Ušetřím pár stovek a vždyť to někdo 
uklidí. Ano, tohle proběhne hlavou pachate-
li, který si dá práci někam dojet, složit, odjet 
a ještě kroutit hlavou, zda jej někdo nevidí. 

(Pokračování na straně 3)
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Herečka Alena Antalová na Veteranfestu • Foto: 2x J. Sláma

Veteranfest opět 
prolomil tisícovku 
registrovaných 
aut a motorek

Téměř 1130 historických aut a motocyklů zapl-
nilo první zářijovou sobotu slavkovský zámecký 
park. Jubilejní 20. setkání ve Slavkově tak opět 
přilákalo vystavovatele nejen ze všech koutů Čes-
ké republiky, ale i z celé střední Evropy – Sloven-
ska, Rakouska, Maďarska i Polska. Více než 7000 
návštěvníků tak mohlo spatřit vozy od dob první 
republiky až po klasické socialistické škodovky 
z osmdesátých let. Punc první republiky dodala 
svým šarmem také herečka Alena Antalová, hvěz-
da televizního seriálu Četnické humoresky.

„Máme obrovskou radost, že i přes přeložený 
termín se opět potvrdilo, že Slavkov je pro majitele 
historických vozidel svátek, který si nenechají ujít. 
Krásné podzimní počasí přilákalo nejen rekordní 
počet vystavovatelů, ale i návštěvníků. V příštím 
roce všechny zveme k již tradičnímu datu – tedy 
poslední červnovou sobotu 25. června 2022,“ uved-
la ředitelka Veteranfestu Eva Oubělická.

(Pokračování na straně 2)



Veteranfest 2021
Tradiční akce přilákala tisíce lidí nejen na oje-

dinělou přehlídku historických vozů, motorek, 
traktorů, bicyklů… ale také na dobovou atmosfé-
ru. Zámecký park zkrášlily prvorepublikové dámy 
z Kloboukového klubu, mezi auty tančili tanečníci 
Rhythm Pilots a na pódiu zněly swingové melodie 
v podání Marty’s Henpecked Club. 

I letos se v areálu pohybovala sedmičlenná od-
borná porota, která ocenila automobily, motocykly 
a další historické pojízdné stroje hned v šesti ka-

tegoriích. Atraktivní byla také speciální přehlídka 
vojenské techniky.

„Opět jsme měli šanci vidět několik unikátních 
vozů, které se ve Slavkově ukázaly poprvé. V nej-
starší kategorii jsme například ocenili automobil 
Laricorne z roku 1929, zaujal nás ale také i Chev-
rolet Master z válečného roku 1942. Velmi ojedi-
nělá a zdařile zrenovovaná je také motorka Jawa 
Special 175 z roku 1937,“ uvedl předseda odborné 
komise Pavel Opletal. 

Dění v zámeckém parku také živě komentoval 
moderátor a herec Zdeněk Junák na vlnách České-
ho rozhlasu Brno v oblíbeném pořadu Srdcovky. 
Součástí Veteranfestu je již tradičně rozsáhlá burza 
náhradních dílů a starožitností. 

Partnery letošního ročníku byl Jihomoravský 
kraj, společnost Renocar, IDS JMK, město Slavkov 
u Brna, časopis Automobil a Český rozhlas Brno. 
Speciální poděkování patří také České televizi. Po-
řadatelem akce je Zámek Slavkov – Austerlitz. vs

Celkový pohled na zámecký park a zahradu • Foto: 10x J. Sláma

A. Antalová ochotně pózovala

Přehlídka historických kočárků

Fronta návštěvníků u hlavní brány Burza v zámecké zahradě

Zdeněk Junák (vpravo) při vysílání Českého rozhlasu

Módní přehlídka dobových kostýmů Natáčení videospotu
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Vědomě se tak dopouští přestupku, který je 
oceněn na 50 000 Kč. Toto svinstvo uklidí 
pracovníci technických služeb a ještě zaplatí 
za uložení na skládce. To vše v pracovní době 
a na úkor času a prací pro město. Vážení spo-
luobčané, pokud budete svědky podobného 
činu, kontaktuje prosím policii a nenechávejte 
si tento zážitek pro sebe. Vím, že to dělají jed-
notlivci a nelze tak soudit celou společnost, 
proto prosím, nebuďte k těmto činům lho-
stejní. Úvodník zpravodaje jsem nechtěl začít 
negativně, ale okolnosti mě k tomu donutily. 

Pozitivní události, které se za poslední měsíc 
odehrály, jsou výkupy a směny pozemků po-
třebné k revitalizaci Sídliště Nádražní nebo také 
kompletní rekonstrukce chodníku na západní 
části ulice ČSA mezi kruhovou křižovatkou 
a autobusovým nádražím. Rovněž jsem rád, že 
zastupitelé uvolnili finanční prostředky na od-
kup rodinného domu vedle MŠ Zvídálek na Ko-
láčkově náměstí, který by v budoucnu mohl 
sloužit k rozšíření mateřské školky. Také se 
po letech jednání podařilo se státem dohodnout 
cenu a podmínky převodu pozemku na Zlaté 
Hoře, který by měl v budoucnu sloužit pro roz-
šíření a zkvalitnění školství. Smlouva ještě není 

podepsaná a čekáme na finální znění ze strany 
státu. Také se podařila jedna z největších akcí 
města – Veteranfest, kterou navštívily tisíce ná-
vštěvníků z celé republiky i zahraničí. Rád bych 
touto cestou poděkoval vedení a zaměstnancům 
zámku za skvělou organizaci, při které se muse-
li vypořádat s hygienickými podmínkami nebo 
dopravními komplikacemi. Nyní se zraky všech 

upínají na akce spojené s výročím bitvy u Slav-
kova, které se v loňském roce z epidemiologic-
kých důvodů, stejně jako mnoho akcí, nekonaly. 
Pevně věřím, že se situace stabilizuje a největ-
ší městská akce se uskuteční! Když jsem loni 
v onu prosincovou sobotu stál ráno na náměstí 
zcela sám, těžce jsem se smiřoval s faktem, že 
vzpomínkové akce nejsou. 

Uvidíme taky jak s covidem zamíchají volby 
do Poslanecké sněmovny, které jsou za dveřmi. 
Při pročítání hlasovacích lístků jsem žasnul, 
jaké menu máme letos připravené. Před čtyřmi 
léty byla kampaň o uprchlících, které tu stále 
nemáme nebo o lithiu, které se netěží. Co nás 
čeká letos? Covid? Očkování? Nebo vlna Af-
ghánců prchající před Tálibánem? Jedno téma 
lepší než druhé. Jedni slibují, druzí utrácí a tře-
tí straší a děsí. Volba je na každém z vás! Letoš-
ní sněmovní volby se patrně ponesou v duchu 
anekdoty, kde spolu hovoří u díry dva domácí 
hlodavci a jeden říká druhému: „Budu letos vo-
lit kočky, slíbily, že nebudou chytat myši…“ 
Vážení přátelé, ať už se rozhodnete jakkoli, 
k volbám určitě jděte! Není nic smutnějšího 
než sedět další čtyři roky se založenýma ruka-
ma s pocitem, že se to obešlo bez vás.

 Michal Boudný, starosta města

Černé skládky
(Dokončení ze strany 1)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Oznámení o době a místě konání voleb 

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky.

1. Volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR se uskuteční: dne 8. 10. 2021 
od 14.00 do 22.00 hodin a dne 9. 10. 2021 
od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR:
Ve volebním okrsku  č.  1  je místnost pro 

hlasování v budově Městského úřadu, Palac-
kého náměstí čp. 64 (obřadní síň) pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu:

B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvo-
řákova, Hradební, Husova, Jiráskova část 
čp.: 829-830, 835-837, 846-847, 867, 869, 
879-880, 923, 959, 1170-1172, 1178-1180, 
1220-1226, Kaunicova, Komenského ná-
městí, Lidická, Malčevského, Malinovského, 
Na golfovém hřišti, Pod Oborou čp. 1818-
1829, Příční, Sadová, Tyršova část čp.: 331, 
556, 557, 561, 563, U stadionu, Zahradní, 
Zborovská, ev. č. 1. Telefonní spojení do vo-
lební místnosti: +420 734 353 680.
Ve  volebním  okrsku  č.  2  je místnost pro 

hlasování v budově Městského úřadu, Palacké-
ho náměstí čp. 65, 1. patro (zasedací místnost), 
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:

Brněnská, Čsl. Červeného Kříže, Dvůr 
Rybník, Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Ko-
llárova, Křenovická, Lomená, Nerudova, Pa-
lackého náměstí, Pustá, Slovákova, Špitálská, 
U Mokřadu, U Synagogy, U Valu I., U Valu 
II., Úzká, Za Branou, Zámecká, Zelnice I, 
Zelnice II, Zelnice II., Zelnice III, Zelnice IV., 
Zelnice V. Telefonní spojení do volební míst-
nosti: +420 731 451 643.
Ve volebním okrsku  č.  3  je místnost pro 

hlasování na Základní škole Tyršova ulice čp. 
997, pro voliče s adresou místa trvalého po-
bytu:

Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část 
čp.: ev. č. 300, ev. č. 301, 308, 350, 355, 356, 
360, 366, 367, 371 –376, 378, 384, 401-403, 
405,413, 442, 450, 464, 465, 468, 469, 471-
474, 478, 485, 487, 490, 494, 498, 500, 529, 
565, 566, 599, 610, 616, 690, 691, 1225, 
1461-1464, 1481, 1555, 1641-1648, 1658, 
1659, Lesní, Mánesova, Na Vyhlídce, Pod 
Oborou čp. 429, 614, 621, 651, 667, 672, 812, 
1128, 1186, 1320, 1424-1427, 1511-1513, 
Pod Vinohrady, Purkyňova, Slunečná, Suši-
lova, Tylova, Tyršova část čp.: 131-133, 208, 
303, 306, 345, 346, 348, 363, 424, 427, 428, 
430, 445, 446, 449, 457, 459, 466, 475, 479, 
486, 500, 503, 547, 567, 603, 655, 674, 826, 
881, 882, 920, 977, 999, 1011-1016, 1025, 
1034, 1085, 1094 -1126, 1224, 1249, 1289, 
1290, 1707, ev.č. 306, 307, 308, Větrná, Zlatá 
Hora část čp.: 271, 272, 277, 281, 291, 292, 
293, 294, 295, 297, 337, 377, 1227–1242, 
1412, 1466, 1467, 1541. Telefonní spojení 
do volební místnosti: +420 730 190 230.
Ve volebním okrsku  č.  4  je místnost pro 

hlasování na Základní škole Komenského ná-
městí čp. 495 – nová budova, pro voliče s ad-
resou místa trvalého pobytu: 

Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská, 
Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.: 
1243–1246, 1348–1376. Telefonní spojení 
do volební místnosti: +420 733 133 577.
Ve volebním okrsku  č.  5  je místnost pro 

hlasování v Domě pečovatelské služby, Polní 

ulice čp. 1444, 2. patro, místnost Klubu dů-
chodců, pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu:

Československé armády, Foerstrova, Li-
tavská, Luční, Nádražní, Polní, Sídliště Ná-
dražní, Topolová, U Splavu, U Vily. Místnost 
je přístupná bezbariérově. Telefonní spojení 
do volební místnosti: +420 733 133 578.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 

kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 
občana České republiky (platným  občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem). 
4. Každému voliči budou dodány nejpoz-

ději 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR hlasovací lístky 
do místa trvalého pobytu. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti. vs

Informace k volbám
Právo volit do Poslanecké sněmovny Par-

lamentu ČR má občan ČR, který alespoň 2. 
den voleb dosáhne věku nejméně 18 let.
Způsob  hlasování  –  Po obdržení úřední 

obálky, popřípadě hlasovacích lístků vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasova-
cích lístků. Každá volební strana je uvedena 
na samostatném hlasovacím lístku. Volič pro-
to vybere hlasovací lístek té strany, které chce 
odevzdat svůj hlas. Na vybraném hlasovacím 
lístku může volič nanejvýš 4 kandidátům udě-
lit přednostní hlas. To učiní tak, že zakroužku-
je jejich pořadové číslo.
Voličské  průkazy pro hlasování v jiném 

než svém volebním okrsku vydává Městský 
úřad Slavkov u Brna, matrika, Palackého 
nám. 64. O vydání voličského průkazu lze 
požádat osobně do středy 6. 10. 2021 do 16 
hodin nebo písemně s ověřeným podpisem 
(popř. prostřednictvím datové schránky) 
ve lhůtě do pátku 1. 10. 2021. 

Černé skládky • Foto: 2x archiv MÚ
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Hlasování ve volebních místnostech pro-
běhne za zpřísněných hygienických opatře-
ní, voliči jsou povinni vstupovat s rouškou (či 
jinou ochranou dýchacích cest), volební ko-
mise může voliče vyzvat ke krátkému sejmutí 
roušky z důvodu ověření totožnosti. Volební 
místnosti budou průběžně dezinfikovány, 
voličům však doporučujeme přinést si vlast-
ní psací potřeby pro úpravu volebních lístků 
nebo si hlasovací lístek upravit předem. Ne-
zbytné bude i dodržování 2 m odstupů.

Podrobné informace k volbám webu minis-
terstva vnitra https://www.mvcr.cz/volby/.
Zvláštní  způsoby  hlasování  osob  s  na-

řízenou  karanténou  nebo  izolací  z  důvo-
du  COVID-19 podle zákona 269/2021 Sb., 
o zvláštních způsobech hlasování ve volbách 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky v roce 2021 a o změně některých 
zákonů, (netýká se karantény nebo izolace 
z jiného důvodu).
Volební  stanoviště  pro  hlasování  z  auta 

(drive-in) je umístěno na adrese Vyškov, par-
koviště nám. Čsl. armády u pivovaru (vedle 
Rotundy), vjezd a výjezd z ulice Českoslo-

venské armády proti bráně pivovaru. GPS: 
49.2764181N, 16.9987492E.

Hlasování na tomto stanovišti bude probíhat 
ve středu 6. 10. 9. 2021 od 8 hod do 17 hod.

Pro hlasování do zvláštní přenosné voleb-
ní schránky z důvodu karantény nebo izolace 
kontaktujte krajský úřad na telefonních čís-
lech 734 792 793 a 702 238 783, která budou 
v provozu od 27. 9. do 7. 10. 2021 (podrob-
nosti na webu jmk.cz).

Pro hlasování  při  pobytu  v  pobytovém 
zařízení,  které  bylo  orgány  hygieny  uza-
vřeno z důvodu COVID-19 není potřeba se 
jednotlivě nahlašovat, zvláštní volební komi-
se zřízená krajským úřadem takové zařízení 
navštíví automaticky. BF

Volba do zvláštní přenosné volební 
schránky

Telefonní čísla 734 792 793 a 702 238 783 
budou v provozu v době od 27. 9.do 7. 10. 
2021 takto: 

Po, St 8.00–16.00 h. 
Út 28. 9. státní svátek – mimo provoz
Čt 30. 9. 8.00–15.00 h.

Pá 1. 10. 8.00–14.00 h.
Út 5. 10. 8.00–15.00 h.
Čt 7. 10. 8.00–20.00 h.
Hlásit zájem volit do zvláštní přenosné voleb-

ní schránky lze na výše uvedených telefonních 
číslech nejpozději do 7. 10. 2021 do 20 hodin.
Poučení:  Hlasování do zvláštní přenosné 

volební schránky mohou využít pouze voliči, 
kteří jsou oprávněni volit do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR, jsou v karanténě nebo 
izolaci a z vážných důvodů nemohli využít 
hlasování u volebního stanoviště a pobývají 
na území Jihomoravského kraje.
Hlasování  do  zvláštní  volební  schrán-

ky  lze  realizovat  dne  8.  10.  2021  od  8.00 
do  22.00  hodin,  příp.  9.  10.  2021  od  8.00 
do 14.00 hodin.

Volič, který hodlá využít hlasování do zvlášt-
ní přenosné volební schránky, požádá telefonic-
ky o zajištění tohoto způsobu hlasování krajský 
úřad příslušný podle místa, kde pobývá. Volič 
sdělí krajskému úřadu své jméno a příjmení, 
datum narození, adresu a okres místa trvalého 
pobytu, adresu místa, kde pobývá na území pří-
slušného kraje, a telefonní číslo. vs

Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
119. schůze RM – 23. 8. 2021

1. RM jmenuje na návrh tajemníka městského úřadu, 
s účinností k 1. 9. 2021, Bc. Margitu Sommerovou, DiS., 
do funkce vedoucí odboru sociálních věcí Městského 
úřadu Slavkov u Brna.

2. RM schvaluje uložení odvodu finančních prostřed-
ků z Investičního fondu Základní školy Komenského, 
příspěvková organizace ve výši 150.000 Kč do rozpočtu 
města Slavkov u Brna.

3. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření 
v předloženém znění.

4. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí humanitár-
ní pomoci do částky 300.000 Kč zmírnění následků kri-
zové situace způsobené extrémními bouřkami v obcích 
uvedených v rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu 
nebezpečí č.j. JMK 93401/2021.

5. RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 
46 v předloženém znění.

6. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření 
VHČ za II. čtvrtletí roku 2021 v předloženém znění.

7. RM doporučuje ZM informovat Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha, územní pracoviště Brno ve věci 
odkupu pozemku parc.č. 1650/35 v k.ú. Slavkov u Brna 
v intencích uvedených v důvodové zprávě týkající se ter-
mínu kolaudace a způsobu úhrady kupní ceny. 

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 
týkající se pozemku parc. č. 3711/2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v ma-
jetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kab. smyč-
ka NN Trubačík“) v předloženém znění.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s., Česko-
moravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 
týkající se pozemku parc. č. 623, ostatní plocha v k.ú. 
Slavkov u Brna, který je v majetku města (stavba s ná-
zvem „16010-062279 VPIC Slavkov Koláčkovo nám. 
RD“) v předloženém znění.

10. RM uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem 
Slavkov u Brna, Zámkem Slavkov – Austerlitz – pří-
spěvkovou organizací a společností CORIDA CZ, s.r.o. 
se sídlem Královická 1607/54, 100 00 Praha 10, IČ: 
27911713, na plochu o výměře 90 m2, která je umístěna 
v západních valech za zámkem Slavkov u Brna na parc. 

č. 971 v k. ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle 
důvodové zprávy. 

11. RM doporučuje ZM schválit změnu názvu ulice 
„Kollárova“ na nový název „Komenského náměstí“ dle 
předložené situace č. 1.

12. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh 
Akčního plánu města Slavkov u Brna na rok 2022–2023 
v předloženém znění.

13. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Zabez-
pečovací práce budovy Husova čp. 63, Slavkov u Brna“ 
dle předloženého návrhu zadávací dokumentace s hod-
notícím kritériem nejnižší nabídkové ceny.

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

15. RM doporučuje ZM schválit čerpání v předložené 
výši z Fondu správy majetku na akci „Kotelna Poliklinika 
– výměna řídící jednotky regulace kotelny“.

16. RM souhlasí se zrušením výběrového řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vý-
měna kompletního řízení výtahů, včetně ovládacích 
panelů v kabinách i venkovních přivolávačů na DPS, 
Polní 1444.“

17. RM souhlasí se zrušením výběrového řízení 
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Servis 
výtahů v majetku města“.

18. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy se 
společností Deplox s.r.o., č. p. 282, 684 01 Vážany nad 
Litavou, IČ: 05460123.

19. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy 
o nájmu prostor sloužících k podnikání ZÁMECKÁ RE-
STAURACE, s firmou CORIDA CZ, s.r.o., IČ: 27911713, se 
sídlem Královická 1607/54, 100 00 Praha 10, Strašnice, 
v předloženém znění.

20. RM bere na vědomí informace k projektu „MAP 
III rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna“ v předlo-
ženém znění.

21. RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou 
vyhlášku o místním poplatku za systém odpadového 
hospodářství města Slavkov v předloženém znění.

22. RM doporučuje ZM vzít na vědomí aktualizaci de-
mografického vývoje k roku 2021 v předloženém znění.

23. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o výpůjčce a správě majetku ze dne 5. 3. 2019 uzavřené 

mezi městem Slavkov u Brna a Zámkem Slavkov – Aus-
terlitz, příspěvkovou organizací, se sídlem Palackého 
náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00373320, v před-
loženém znění.

24. RM doporučuje ZM schválit změnu zřizovací lis-
tiny příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz 
v předloženém znění.

25. RM bere na vědomí předloženou zprávu o čin-
nosti odboru SÚÚP za rok 2020.

26. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytování služeb komunikační platformy Mobilní 
rozhlas ze dne 19. 12. 2018 se společností MUNIPOLIS 
s.r.o., IČ 29198950, se sídlem Londýnské náměstí 886/4, 
639 00 Brno dle přeloženého znění.

27. RM bere na vědomí informaci o stavu stížnos-
tí podaných u Městského úřadu Slavkov u Brna za II. 
čtvrtletí roku 2021. 

28. RM schvaluje rozpočtové opatření č.7 ZS-A, pří-
spěvkové organizace v předloženém znění.

120. schůze RM – 27. 8. 2021
1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových 

opatření v předloženém znění.
2. RM doporučuje ZM schválit čerpání Fondu doprav-

ní infrastruktury ve výši 800.000 Kč na opravy komuni-
kací.

3. RM doporučuje ZM schválit čerpání Fondu rozvoje 
a rezerv ve výši 1.750.000 Kč na projektovou dokumen-
taci napoleonské expozice.

4. RM doporučuje ZM schválit čerpání Fondu rozvoje 
a rezerv ve výši 10.000.000 Kč na odkup nemovitosti 
č.p. 1002.

5. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku parc. 
č. 926/2, druh pozemku zahrada o velikosti 195 m2 
a pozemku parc. č. 925, druh pozemku zastavěná plo-
cha nádvoří o velikosti 256 m2 , jehož součástí je budo-
va – objekt k bydlení čp. 1002, vše k.ú. Slavkov u Brna 
zapsáno na LV 17 od vlastníka pana Jaroslava Zbořila 
za cenu 9.984.000 Kč včetně provize realitní kanceláři. 
Daňové povinnosti budou splněny dle stávajících daňo-
vých předpisů.

6. RM doporučuje ZM zpracovat aktualizaci znalec-
kého posudku ceny obvyklé na pozemek parc. č. 220/1 
s budovou čp. 262 v k. ú. Slavkov u Brna a stavebně 
technické posouzení s vyčíslením finanční náročnosti 
na rekonstrukci objektu.
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7. RM schvaluje program 24. zasedání zastupitelstva 
města v předloženém znění.

8. RM bere na vědomí návrh Koncepce rozvoje škol-
ství ve Slavkově u Brna z pohledu zřizovatele 2022+.

9. RM jmenuje pracovní komisi rady města k projed-
nání této koncepce a stavebních programů na rozšíření 
kapacity škol ve Slavkově u Brna ve složení: předsed-
kyně Ing. Marie Jedličková, Mgr. Jiří Půček, Mgr. Věra 
Babicová, Mgr. Eva Jurásková, MgA. Jana Jelínková 
a Mgr. Jana Bangová. Účast v komisi nabízí zastupi-
telům města Slavkov u Brna Mgr. Přemyslu Jeřábkovi 
a Mgr. Vladimíru Soukopovi.

121. schůze RM – 6. 9. 2021
1. RM schvaluje rozpočtová opatření v předloženém 

znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slav-
kov u Brna č. 281/18/ZM/2020 ze dne 7. 12. 2020, které 
pověřuje radu města schvalovat a provádět změny roz-
počtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření.

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení slu-
žebnosti se společností CETIN a.s., Českomoravská 
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 týkající 
se pozemků parc. č. 2712/1 – ostatní plocha, jiná plocha 
a parc. č. 2714/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města 
(stavba s názvem „11010-057191 CG5M_VYSK_VYS-
LA_OK“) v předloženém znění.

3. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody 
o podmínkách vybudování vodovodní a kanalizační 
přípojky, přípojky plynu a sjezdů s Ing. Petrem Maje-
rem, na pozemcích parc. č. 1208, 1479/1, 1480, 1205/2, 
1206/5 a 1196/4 v k. ú. Slavkov u Brna, které jsou 
ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

4. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody 
o podmínkách vybudování sjezdu, kanalizační a vodo-
vodní přípojky, přípojky plynu a NN s manželi Ing. Tomá-
šem Bělehrádkem, a Ing. et. Ing. Danou Bělehrádkovou, 
LL.M., na pozemcích parc. č. 1787/47, 1787/38, 1783/1 
a 1783/5 v k. ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví 
města Slavkov u Brna.

5. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody 
o podmínkách vybudování přípojky plynu s paní Hanou 
Homolkovou, DiS., paní Zdenkou Hrehorovou, a paní Sta-
nislavou Robešovou, na pozemku parc. č. 165 v k. ú. Slav-
kov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

6. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu 
dohody o podmínkách vybudování stavby na pozemcích 
parc. č. 2820/1 a 2819/1 ve vlastnictví města Slavkov 
u Brna, týkající se vjezdů k parkovacím stáním, vjezdu 
k podzemním garážím, vstupu do bytového domu, ve-
řejného chodníku a kanalizační a vodovodní přípojky 
ke stavbě „BD NÁDRAŽNÍ“ umístěné na pozemcích 
parc. č. 2804, 2805 a 2806 v k.ú. Slavkov u Brna v ul. 
Nádražní, se společností PG&JK, s.r.o., K terminálu 
745/1a, 619 00 Brno, IČ: 07016891.

7. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „DPPS – 
Přístavba MŠ Zvídálek ul. Koláčkovo náměstí čp. 107, 
Slavkov u Brna“ dle předloženého návrhu zadávací doku-
mentace s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové ceny.

8. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem prostor sloužících k podnikání ve II. NP budovy 
polikliniky, Tyršova 324, Slavkov u Brna, o celkové výmě-
ře 78 m2, za nájemné 76 164 Kč/rok, s panem Milanem 
Spisarem, Dis., s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

9. RM schvaluje uzavření dodatku smlouvy o zajiš-
tění zpětného odběru elektrozařízení se společností 
ASEKOL a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00 
Praha 4, IČ 27373231 v předloženém znění.

10. RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu 
tří pískových kurtů ležících na pozemku parc. č. 1092/8, 
1092/9 a 1092/2, betonového hřiště, kurtů a části tribu-
ny ležící na pozemku parc.č. 1087/12, šaten, skladu, wc, 
altánu a části tribuny ležící na pozemku parc.č. 1087/11, 
venkovní sprchy ležící na pozemku parc.č. 1087/9, bou-
dy ležící na pozemku parc.č. 1087/13, plochy nachá-
zející se na pozemku parc.č. 1087/15 a skladovacích 
prostor o výměře 30 m2 v místnosti č. 23 nacházející se 
na pozemku parc. č. 1087/6, vše v k.ú. Slavkov u Brna, 
dle předloženého grafického znázornění.

11. RM schvaluje uzavření předloženého Dodatku 
č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb se společností 

MultiSport Benefit, s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, 
140 00 Praha 4, IČ: 24715298, v předloženém znění.

12. RM souhlasí s uzavřením Doplňku k servisní 
smlouvě o provádění technické péče na stroji XEROX 
typu WC3655 (výrobní číslo 3968257535) se společnos-
tí SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, 
IČ: 25583735 v předložených zněních.

13. RM schvaluje předloženou rozpočtovou změnu 
Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvko-
vá organizace. 

14. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Zá-
kladní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková 
organizace na školní rok 2021/2022.

15. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Zá-
kladní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková orga-
nizace na školní rok 2021/2022. 

16. RM schvaluje ZUŠ Fr. France – navýšení účtu 511 
a účtu 648 v rozpočtu školy o celkovou cenu opravy 
v hodnotě 198 571 Kč.

122. schůze RM – 9. 9. 2021
1. RM schvaluje uzavření předložené Smlouvy o do-

dání software a poskytnutí licence a dalších služeb se 
společností VERA, spol. s r.o., se sídlem: Praha 6-Vokovi-
ce, Lužná 716/2, IČ: 62587978.

2. RM ruší své usnesení č. 1669/112/RM/2021 ze dne 
24. 5. 2021. 

3. RM schvaluje záměr společného nákupu energií 
s příspěvkovými organizacemi města Slavkov u Brna 
pro roky 2022–2023 formou soutěže na komoditní bur-
ze s postupným určením ceny dle § 64 písm. c) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4. RM schvaluje ceník zájmového vzdělávání Domu 
dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace 
na školní rok 2021/2022 v předloženém znění.

24. zasedání ZM – 6. 9. 2021
1. ZM bere na vědomí aktualizaci demografického 

vývoje k roku 2021 v předloženém znění.
2. ZM bere na vědomí zápis z 18. zasedání finanč-

ního výboru.
3. ZM bere na vědomí zápis ze společného zasedání 

kontrolního a finančního výboru konaného dne 9. 6. 2021.
4. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 38 v předlo-

ženém znění.
5. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 33–37.
6. ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 43–44 v před-

loženém znění.
7. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 39–42.
8. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 45 v předlo-

ženém znění.
9. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 46 v předlo-

ženém znění.
10. ZM soubor rozpočtových opatření č. 47–49 

v předloženém znění.
11. ZM schvaluje čerpání Fondu dopravní infrastruk-

tury ve výši 800.000 Kč na opravy komunikací.
12. ZM schvaluje čerpání Fondu rozvoje a rezerv 

ve výši 1.750.000 Kč na projektovou dokumentaci na-
poleonské expozice.

13. ZM schvaluje čerpání Fondu rozvoje a rezerv 
ve výši 10.000.000 Kč na odkup nemovitosti č.p. 1002.

14. ZM schvaluje poskytnutí humanitární pomoci 
do částky 300.000 Kč zmírnění následků krizové situace 
způsobené extrémními bouřkami v obcích uvedených 
v rozhodnutí hejtmana o vyhlášení stavu nebezpečí č.j. 
JMK 93401/2021.

15. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov 
u Brna za II. čtvrtletí 2021 v předloženém znění.

16. ZM schvaluje rozbory hospodaření VHČ za II. 
čtvrtletí roku 2021 v předloženém znění.

17. ZM schvaluje čerpání v předložené výši z Fondu 
správy majetku na akci „Kotelna Poliklinika – výměna 
řídící jednotky regulace kotelny“.

18. ZM schvaluje předložený Program pro poskytová-
ní dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb 
pro rok 2022.

19. ZM systém spolufinancování sociálních služeb 
pro občany Slavkovska v roce 2022 podle Pravidel JMK 
pro léta 2021–2022 a deklaruje potřebnost a finanční 
podporu pro služby uvedené v tabulce zařazené do sku-

piny A dle možností rozpočtu města za podmínky, že 
služby úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP 
Slavkov u Brna.

20. ZM bere na vědomí návrh Koncepce rozvoje škol-
ství ve Slavkově u Brna.

21. ZM schvaluje návrh Akčního plánu města Slavkov 
u Brna na rok 2022–2023 v předloženém znění.

22. ZM schvaluje Změnu č. 3 územního plánu Slav-
kova u Brna formou opatření obecné povahy v předlo-
ženém znění.

23. ZM ukládá radě města zpracovat aktualizaci 
znaleckého posudku ceny obvyklé na pozemek parc.č. 
220/1 s budovou čp. 262 v k.ú. Slavkov u Brna a staveb-
ně technické posouzení s vyčíslením finanční náročnosti 
na rekonstrukci objektu a studii využitelnosti objektu.

24. ZM schvaluje výkup pozemku parc. č. 926/2, druh 
pozemku zahrada o velikosti 195 m2 a pozemku parc. č. 
925, druh pozemku zastavěná plocha nádvoří o velikosti 
256 m2, jehož součástí je budova – objekt k bydlení čp. 
1002, vše k.ú. Slavkov u Brna zapsáno na LV 17 od vlast-
níka pana Jaroslava Zbořila, za cenu 9.984.000 Kč včetně 
provize realitní kanceláři. Daňové povinnosti budou spl-
něny dle stávajících daňových předpisů.

25. ZM ukládá radě města informovat Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha, územní pracoviště Brno 
ve věci odkupu pozemku parc.č. 1650/35 v k.ú. Slav-
kov u Brna následovně: předpokládaný termín kolau-
dace přístavby ZŠ Tyršova do 10 let od podpisu kupní 
smlouvy, úhrada kupní ceny: 8.000.000 Kč v roce 2022, 
8.021.500 Kč v roce 2023.

26. ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc. 
č. 2816/11, ostatní plocha, ostatní komunikace a po-
zemku parc. č. 2817/4, ostatní plocha, zeleň, vše v k.ú. 
Slavkov u Brna z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Slav-
kov u Brna a dává tak souhlas s uzavřením smlouvy 
o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/2736/
2021-BVYM v předloženém znění.

27. ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury 
se společností MCG DEV Slavkov, a.s., IČ: 064 04 219 
v předloženém znění. 

28. ZM schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví 
města Slavkov u Brna – parc. č. 1083/29 – orná půda 
o výměře 6 444 m2,parc. č. 980/36 – orná půda o vý-
měře 3748 m2, parc. č. 978/26 – orná půda o výměře 
1951 m2, parc. č. 978/172 – orná půda o výměře 602 m2, 
parc. č. 980/26 – orná půda o výměře 470 m2, parc. č. 
980/30 – orná půda o výměře 521 m2, parc. č. 980/33 –
orná půda o výměře 401 m2, parc. č. 980/35 – orná půda 
o výměře 285 m2, parc. č. 1088/163 – orná půda o vý-
měře 275 m2, parc. č. 1088/215 – orná půda o výměře 
16 m2, vše v k.ú. Hodějice, o celkové výměře 14 714 m2 
za pozemek ve vlastnictví společnosti ROSTĚNICE a.s. 
se sídlem Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice, 
IČ: 63481821 – parc. č. 5021 o výměře 732 m2 v k.ú. 
Slavkov u Brna. Náklady spojené s převodem nemovi-
tosti uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny 
dle platných právních předpisů.

29. ZM materiál odkládá a ukládá starostovi vyžá-
dat od Povodí Moravy, s. p. projekt stavebního záměru 
meandrů Litavy (Směna pozemků – Meandr Litavy – 
ROSTĚNICE a.s.).

30. ZM neschvaluje záměr prodeje částí pozemku 
parc. č. 2763/1 v k. ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 
cca 83 m2 dle předložené žádosti.

31. ZM schvaluje změnu názvu ulice „Kollárova“ 
v lokalitě mezi kostelem Vzkříšení Páně a ZŠ Komenské-
ho na nový název „Komenského náměstí“ dle předlo-
žené situace č. 1.

32. ZM schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové or-
ganizace Zámek Slavkov – Austerlitz v předloženém znění.

33. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou 
se ruší obecně závazné vyhlášky, a to OZV č. 40/2002, 
kterou se vydává řád veřejného pohřebiště ve Slavkově 
u Brna a OZV č. 41/2002, kterou se mění řád veřejného 
pohřebiště ve Slavkově u Brna.

34. ZM materiál odkládá (Obecně závazná vyhláška 
o místním poplatku za systém odpadového hospodářství).

Úplné znění na www.slavkov.cz
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Slavkov se připravuje na budoucí klimatické změny
Kde je ve Slavkově v létě nejtepleji a kde 

je naopak nejpříjemněji? Kde a jak ohrožuje 
občany sucho? Nejen na tyto otázky dosta-
li odpověď lidé, kteří se vydali v sobotu 18. 
září na nádvoří zámku. Město zde prezen-
tovalo výsledky analytické části zpracová-
vané adaptační strategie, která má Slavkov 
připravit na klimatické změny. Materiál má 
za cíl nejen ukázat na problematická místa, 
ale zejména navrhnout opatření, která klima 
ve městě postupně zlepší. Výsledkem by tedy 
měla být „kuchařka“, která například dopo-
ručí, kde je potřeba vysázet více stromů, kde 
jsou potřeba vsakovací plochy, zelené střechy, 
vodní prvky a další opatření. Smyslem je za-
mezit přehřívání města, dopadů přívalových 
dešťů, povodní a dalších problémů, které jsou 
spojeny se změnami klimatu. 

„Věnujeme se celému území města, tedy 
zastavěnému území i krajině. Hodnotíme do-
pady hlavních hrozeb. Podrobně se soustředí-

me na vlny veder, sucho a bleskové 
povodně. Soustředíme se na dopady 
v zemědělství, lesnictví, vodním re-
žimu a hospodářství, v urbanizované 
krajině, v dopravě. Věnujeme se pro-
jektům přizpůsobení se změně kli-
matu i snižování emisí skleníkových 
plynů,“ uvedl jeden ze zpracovatelů 
analýzy Lukáš Franěk ze společnosti 
Envipartner. 

Zájemci se při veřejné prezentaci 
mohli nejen seznámit s výsledky, ale 
mohli také vyjádřit vlastní názor po-
mocí pocitové mapy. 

Součástí akce byl také dětský kou-
tek v režii ekologické školky Pam-
peliška a místních skautů, ve které si děti 
mohly odnést svoji vlastní zelenou střechu, 
nebo zjistit, jak se daří čistit špinavou vodu 
ve vodním korytě díky přírodním materiálům. 
Návštěvníci měli možnost se vyfotit u čtyřme-

trového nafukovacího modelu Země, který za-
půjčila Hvězdárna a planetárium Brno. Akci 
podpořila také společnost LIKO-S, která po-
skytla materiál do dětské dílny a ukázala také 
fungování systému pro zelené fasády a stěny.

Workshop se konal při příležitosti prezen-
tace projektu Adaptační strategie pro město 
Slavkov u Brna. Tento projekt byl podpořen 
grantem z Norských fondů. vs

Soutěžní anketa Alej roku 2021 hledá po jedenácté 
nejkrásnější alej nebo stromořadí v Česku!

Sdružení Arnika – Centrum pro podporu 
občanů, česká nezisková organizace spojující 
jedince usilující o lepší životní prostředí, po-
řádá v roce 2021 již jedenáctý ročník ankety 
Alej roku, soutěž o nejkrásnější alej nebo stro-
mořadí v Čechách. 

Aleje a stromořadí jsou nedílnou součástí 
české krajiny. Z přírodního i kulturního hle-
diska jsou nenahraditelné. Právě prostřednic-
tvím ankety Alej roku se snaží sdružení Ar-
nika na význam alejí a stromořadí upozornit 
a přispět tak nejen k jejich zachování, ochraně 
a péči, ale také podnítit veřejnost k jejich nové 
výsadbě.

Do aktuálního ročníku soutěže se můžete 
zapojit i vy! Stačí, když zašlete 1–3 fotografie 
vyfocené aleje nebo stromořadí spolu s krát-
kým popisem či příběhem prostřednictvím 

nominačního formuláře na www.alejroku.cz. 
Vaši alej nebo stromořadí můžete nominovat 
do 6. 10. 2021, poté o vítězce rozhodne širo-
ká veřejnost v internetovém hlasování. Vý-
sledky ankety budou zveřejněny v polovině 
ledna 2022. Bude vyhlášeno 14 regionálních 

vítězek a jedna celonárodní Alej roku 2021. 
Na nominující vítězných alejí čekají oceně-
ní, a to jak v podobě diplomů, tak dárkových 
balíčků od sponzorů. Nominující celonárodní 
vítězky vyhraje let balonem. Patroni soutěže 
navíc vyberou tři nejkrásnější fotografie, které 
budou oceněny fotoaparátem nebo tiskárnou. 

Přihlásit můžete alej nebo stromořadí z va-
šeho blízkého okolí nebo alej, kterou jste ob-
jevili na svých cestách po české krajině a kte-
rá vás zaujala pro svou krásu nebo příběh s ní 
spjatý. Podělte se o krásu i s ostatními a nomi-
nujte je do ankety Alej roku 2021.

Město Slavkov bude do soutěže nominovat 
alej podél zámecké zdi. Pokud máte k dispo-
zici reprezentativní fotografie, kterými byste 
chtěli nominaci podpořit, děkujeme za zaslání 
na adresu veronika.slamova@slavkov.cz. vs

Foto: archiv MÚ

Foto: 3x archiv MÚ
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Setkání Slavkovské iniciativy 
smíření 2021

Už od roku 1996 je neodmyslitel-
nou součástí podzimního období 
v našem regionu setkání Slav-
kovské iniciativy smíření. Jed-
ná se o jedinečnou platformu, 
která vytváří prostor pro setká-
ní křesťanských duchovních, 
starostů obcí, historiků i všech 
zájemců z řad široké veřejnosti. 
Hlubokou symboliku nese i místo 
konání akce, kde před více než 200 
lety došlo k bitvě tří císařů. Po několika 
letech se setkání SIS vrací z menších obcí re-
gionu do Slavkova u Brna a bude věnováno 
památce jednoho ze zakladatelů SIS Ing. Jana 
Špatného.

Hlavním cílem této ekumenické akce je 
přispět k smíření mezi církvemi i mezi ná-
rody a společně navrátit křesťanské hodnoty 
do vzájemných vztahů mezi lidmi. Samotné 
setkání má tři hlavní části – seminář, ekume-
nickou bohoslužbu a koncert. Ústřední myš-

lenkou letošního semináře bude téma 
Starý člověk v rodině, které se jistě 

dotkne srdcí mnohých z nás. 
Pořadatelé – Slavkovská ini-

ciativa smíření, město Slavkov 
u Brna, Dobrovolný svazek 
obcí Ždánický les a Politaví 
a Vojenský a špitální řád sv. La-

zara Jeruzalémského, připravili 
pro všechny účastníky bohatý pro-

gram. V sobotu dopoledne na zámku 
ve Slavkově u Brna přivítáme zahraniční 

hosty z Rakouska a ze Slovenska, po obědě 
přijde na řadu seminář vedený Mons. Jiřím 
Mikuláškem, děkanem Královské stoliční 
kapituly sv. Petr a Pavla. Následovat bude 
ekumenická bohoslužba v chrámu Vzkříše-
ní Páně, které bude předsedat Mons. Pavel 
Konzbul, pomocný biskup brněnské diecéze. 
Akce bude završena kulturním programem, 
ve kterém se představí folklorní soubor Tep-
ličan z Liptovské Tepličky. PK

Kruhová křižovatka je již průjezdná
Stavaři do konce října pokračují na ulici B. Němcové a přesunou se na Lidickou

Řidiči, kteří se už nemůžou dočkat, až se otevře 
nová kruhová křižovatka pod Palackého náměstí, mů-
žou od 20. září zajásat. Stavba, která téměř půl roku 
ovlivnila dopravní situaci ve městě, se otevře ve třech 
nejdůležitějších směrech – průjezdná bude do Slová-
kovy ulice – tedy k Penny na Špitálské. Volný bude 
také průjezd z ulice ČSA na Palackého náměstí. Kvůli 
pokračujícím pracím na ulici Boženy Němcové a Pol-
ní budou výjezdy do těchto lokalit ještě uzavřeny. Sta-
vební firma od 27. září zahájí práce na  ulici Lidická. 
Zde by již práce neměly být tak náročné jako na uli-
ci B. Němcové. Dokončení prací je proto plánováno 
v průběhu listopadu 2021. 

Poté první etapa opravy průtahu skončí. Další fáze 
pak začne na jaře příštího roku. To se již budou stavaři 
pohybovat v úseku od ulice Slovákova po křižovatku 
u Penny a také od Bučovické ulice až po výpadovku 
na obchvat. Přestože půjde o mnohem delší úsek, prá-
ce již nebudou tak náročné, jako tomu bylo při stavbě 
kruhové křižovatky v centru města.

Dopravní změny od 20. září
•  Zprůjezdní se kruhová křižovatka do ulic ČSA, Palac-

kého náměstí a Slovákova (až k Penny a na obchvat).
•  Přestane platit zákaz zastavení v ulicích Fügnerova, 

Brněnská a Koláčkovo náměstí.
•  Stále zůstane zavřený výjezd do ulice B. Němcové 

a Polní.
•  Podél křižovatky budou ještě stále probíhat dokon-

čovací práce.

Dopravní změny od 27. září
•  Uzavře se ulice Lidická. Na ulici B. Němcové budou 

stále probíhat práce.
•  Vjezd od ulice Polní a Tyršova do ulice Lidická bude 

uzavřen. Objízdná trasa bude přes Palackého náměstí 
a dle místní znalosti. 

•  Spojovací ulička mezi domem s pečovatelskou služ-
bou a Technickými službami bude opět obousměrná.

•  Stále budou platit zákazy zastavení v ulicích: Polní 
(u psychiatrické léčebny) a Zborovská. vs

Slavkovská iniciativa smíření, město 
Slavkov u Brna, Ždánický les a Politaví, 

D.S.O., Vojenský a špitální řád sv. Lazara 
Jeruzalémského pořádají

SETKÁNÍ
SLAVKOVSKÉ INICIATIVY SMÍŘENÍ
v sobotu 16. 10. 2021 ve Slavkově u Brna

Program:
 9.00  Přivítání hostů na zámku ve Slavkově 

u Brna – Rubensův sál
 9.30  Představení partnerů, projektu a mik-

roregionů 
 10.30  Prohlídka zámku pro partnery projektu
 11.30  Oběd v sále SC Bonaparte
 13.00  Seminář na téma: Starý člověk v rodině.
 15.00  Ekumenická bohoslužba v chrámu 

Vzkříšení Páně
 17.00  Koncert folklorního souboru Tepličan
Ekumenická  bohoslužba: předsedající: 
Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup br-
něnské diecéze. Seminář na téma: Starý člo-
věk v rodině. – Mons. Jiří Mikulášek, děkan 
Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla. 
Kulturní program: Folklorní soubor Tepličan 
z Liptovské Tepličky.
Program je určen pro širokou veřejnost – 

všichni jsou vítáni!

Foto: archiv MÚ
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O tom, že město potřebuje novou školu, není pochyb. 
Pokud nebudeme jednotní, předběhnou nás jiní

Stavět novou školu nebo nestavět? Je lepší 
postavit devítiletku na „zelené louce“ za au-
tobusovým nádražím, nebo raději investovat 
do rozšíření stávajících škol. A jak s tím souvi-
sí výstavba nové mateřské školy? A kdy bude 
stát? Nejen o tom jsme si povídali se starostou 
města Michalem Boudným a Marií Jedličko-
vou, místostarostkou, která se ve Slavkově 
stará mimo jiné i o oblast školství. 

V posledních měsících jsme 
si vyslechli několik představ 
o tom, jak by měla vypadat 
nová škola a jak vyřešit 
napjatou situaci v našich 
dvou školách. Pojďme se 
ale vrátit na začátek. Proč se 
bavíme o nutnosti výstavby 
nové školy? A kdy by vůbec 
měla fungovat tak, abychom 
nemuseli odmítat ve velkém 
děti z okolních obcí nebo 
dokonce i ty slavkovské?
Marie  Jedličková: Máte 

pravdu, že nikdo, kdo zná ale-
spoň trochu základní demogra-
fická čísla, nemůže pochybovat 
o nutnosti výstavby nové školy 
nebo nutnosti rozšíření stávají-
cích budov. Ta čísla jsou bohu-
žel nemilosrdná a nelze je zpochybňovat a je 
potřeba konat rychle. Tedy alespoň tak rychle, 
jak to v dnešní době složitého stavebního zá-
kona, dotačních titulů, pravidel svazkové spo-
lupráce… je možné. 

Ve Slavkově a okolních spádových ob-
cích počet obyvatel za posledních patnáct let 
vzrostl o 16 procent. A bohužel tento trend 
jako samospráva nemůžeme zvrátit. Až se 
dostaví projekty, které nyní odstartovaly nebo 
jsou ve stadiu stavebního řízení, tak nás jen 
ve Slavkově čeká ještě navýšení ze součas-
ných 7 045 na cca 8 700 obyvatel. Odborníci 
nám již spočítali, že v příštích deseti letech 
budeme potřebovat asi o 500 míst více.

Už je tedy rozhodnuto, kde a kdy bude 
stát? 
Marie  Jedličková: Stále opakujeme, že 

jsme na začátku příprav. Nicméně si nemů-
žeme dovolit přešlapovat na jednom místě, 
a proto činíme kroky, které nám zastupitelé 
napříč politickým spektrem – tedy i opozice 
– uložili. 

Nicméně nezastíráme, že naše představa je 
výstava nové školy v areálu za autobusovým 
nádražím. Jde o projekt, který určitě nezačne-
me stavět do konce tohoto volebního obdo-
bí, tedy podzimu příštího roku. Víme, že jde 
o náročnou a nákladnou stavbu, do které se 
bez podpory státu nemůžeme pustit. Nicméně 
téměř 85procentní podpora ministerstva škol-
ství je reálná a jedinečná. Je však důležité vy-
stupovat jednotně a systematicky, protože by 
nás jiné město mohlo předběhnout. 
Michal Boudný: Na druhou stranu pro to, 

aby zde ve střednědobém horizontu skuteč-
ně škola mohla stát, máme dvě velmi silné 
karty: máme podporu Jihomoravského kraje 

a zahájili jsme jednání s MŠMT o získání klí-
čové dotace. Z jednání s MŠMT jednoznačně 
vyplynula priorita přidělování dotací na vý-
stavby nových svazkových škol. Nepřímo 
nám tedy říkají: Podejte si dobře připravený 
projekt do daných dotačních výzev. Určitě 
projektujte novou školu. A druhým silným 
argumentem je také historicky první oficiál-
ní spolupráce mezi Slavkovem a okolními 
obcemi, které se sdružily do Dobrovolného 

svazku obcí Dr. Václava Kounice. Tento sva-
zek – financovaný všemi zapojenými obcemi, 
jež mají ze zákona povinnost zajistit svým dě-
tem podmínky pro povinnou školní docházku, 
by byl také nositelem dotace a hlavně by byl 
oficiálním zřizovatelem školy, která by tak 
vyřešila problém celého regionu. Obce by se 
na výstavbě a provozu finančně podílely.

Opravdu to zní jako běh na dlouhou trať 
s nejistým výsledkem… nebylo by sku-
tečně lepší a rychlejší vystěhovat stávající 
školku, postavit novou kontejnerovou 
v blízkosti některého ze sídlišť a v uvolně-
ných prostorách po Zvídálku udělat další 
třídy ZŠ Komenského?
Michal Boudný: Vážím si toho, že do dis-

kuze vstupuje opozice se svým erudovaným 
pohledem, který jsme samozřejmě podrobili 
analýze. Nicméně z ní vyplývají trochu jiná 
čísla, která by bohužel problém, který před 
námi stojí, neřešil. Jakkoli zní hezky, že vystě-
hováním Zvídálku by mohlo vzniknout osm 
nových tříd v budově ZŠ Komenského, tak 
snadné to není. Navíc principiálně nechceme 
základní školu Komenského napěchovat dal-
šími školáky, pro které už nyní není zázemí 
ideální. Jídelna, kterou využívá i ZŠ Tyršo-
va, družiny, šatny… k tomu musíme myslet 
na zvýšenou dopravní zátěž, která už nyní je 
v ranní špičce mnohdy nepříjemná. A to se 
nebavím o komplikovanějším řízení školy, 
anonymnosti nejen mezi dětmi, ale i učite-
li… zkrátka pro mě už je nyní kapacita ZŠ 
Komenského hraniční a představa, že by měla 
být ještě jednou tak velká, mě děsí.
Marie  Jedličková: Já už jsem si své 

do Zpravodaje napsala. Nechci naše malé děti 
připravit o pobyt v unikátním prostředí zá-

meckého parku a přilehlých alejí. Nechci, aby 
město vydávalo další peníze na přebudování 
části budovy zpět na základní školu. Předsta-
va, že do našich současných základních škol 
bude chodit až o 500 dětí víc je pro mě nepři-
jatelná. Nebude totiž stačit vystěhovat mateř-
skou školu, bude nutno i ve velkém přistavět 
„Tyršovku“.

Pojďme tedy shrnout, co všechno stávající 
vedení udělalo pro to, aby 
měl Slavkov novou školu. 
A co nás hlavně ještě čeká? 
Marie  Jedličková: Zastupi-

telstvo v dubnu letošního roku 
schválilo jako vhodnou plochu 
pro umístění nové svazkové 
školy plochu za autobusovým 
nádražím. 

Dobrovolný svazek obcí 
Dr. Václava Kounice připravuje 
architektonickou soutěž, která 
by měla být v nejbližší době 
zahájena.

Zástupci Svazku a vede-
ní města navštívili také nově 
postavenou svazkovou školu 
v Psárech, aby načerpali zkuše-
nosti s výstavbou a vyvarovali 
se případných chyb. Ještě nás 

čeká návštěva školy v Králově Dvoře. 

Aktuálně však rodiče trápí hlavně problém 
s nedostatkem míst v mateřské škole. V ja-
kém stadiu je nyní příprava rekonstrukce 
a přístavby školky na Koláčkově náměstí? 
Jak chce město přetlak ve školce řešit v ná-
sledujících letech? 
Michal  Boudný: Město má zpracovanou 

projektovou dokumentaci pro stavební povo-
lení na přístavbu a rozšíření kapacity MŠ Zví-
dálek na Koláčkově náměstí. Jeho předmětem 
je výstavba pavilonu v zahradě pro 50 dětí 
a nezbytná rekonstrukce stávajícího objektu 
pro 40 dětí. 

Je vydáno stavební povolení na stavbu, nyní 
probíhá řízení na stavební povolení na parko-
vací stání a zahajují se práce na zpracování 
projektu pro provedení stavby. Ten bude slou-
žit pro podání žádosti o dotaci, která se otevírá 
v příštím roce. 

Zastupitelé na posledním zasedání schvá-
lili také koupi sousedního domu, v jehož 
zahradě má vzniknout zmiňovaná přístav-
ba. Jaké plány má město s touto budovou? 
Nemůže její případné začlenění do projek-
tu rozšíření školky vše zbrzdit?
Marie Jedličková: O nákup této budovy 

jsme měli zájem již před pár lety, tehdy se 
nám podařilo koupit jen zahradu, na které 
bude stát již zmiňovaný nový pavilon. Nyní 
tedy kupujeme zbývající část. Díky tomu se 
nabízí možnost rozšířit v další etapě kapacitu 
mateřské školy ještě o 40 až 50 míst. To bude 
ale samostatný projekt, který bude na sou-
časnou přístavbu navazovat. V žádném pří-
padě ji nezbrzdí. 

vs

Starosta Michal Boudný a místostarostka Marie Jedličková • Foto: J. Sláma
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Projděte si Slavkov 
s městským architektem. 
Téma: nové školy

U příležitosti Dne architektury budeme 
mít opět možnost se projít po městě společ-
ně s městským architektem Lukášem Peckou. 
Akce se uskuteční v neděli 3. 10. 2021, sraz 
v 15 h. před hlavním vchodem do ZŠ Tyršova.

Během komentované procházky se nám 
pokusí odpovědět na otázku „A co děti, mají 
se kde učit?“. Městský architekt nám před-
staví možnosti rozvoje ZŠ Tyršova, rozšíře-
ní školky pod zámeckým parkem a přiblíží 
záměr nové svazkové školy. Procházka bude 
trvat přibližně 90 minut a bude dlouhá dva 
kilometry. vs

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA 
SLAVKOV U BRNA
přijmou do trvalého pracovního po-
měru zaměstnance pro celoroční práci 
při údržbě veřejné zeleně, chodníků, 
komunikací a čistoty města. 

Formulář k vaší žádosti je k dispozici 
na adrese Československé armády 1676 
nebo ke stažení na: www.tsslavkov.cz 
v kapitole aktuality a dokumenty.

Požadujeme:
•  zdravotní stav bez omezení,
•  znalost obsluhy malé ruční mechanizace
•  řidičský průkaz skupiny B, (T a C 

výhodou)
•  další profesní a odborné osvědčení 

výhodou

Nabízíme:
•  stabilní zaměstnání
•  25 dní dovolené
•  zaměstnanecké benefity

Obce zapojené do Dobrovolného svazku obcí 
Dr. Václava Kounice
Heršpice, Hodějice, Kobeřice u Brna, Nížkovice, Němčany, Slavkov u Brna, 
Vážany nad Litavou

Proč svazek Dr. Kounice?
Václav Robert z Kounic byl jedním z posledních majitelů slavkovského zámku, český 
politik a patron brněnské vysoké školy (pozdější Masarykovy univerzity). Stávající 
budova rektorátu na Žerotínově náměstí v Brně byla rodovým majetkem české větve 
Kouniců, kterou univerzitě věnoval hrabě na své svatbě. Díky jeho aktivitě a mecenáš-
ství se podařilo také vystavět studentské koleje pod Kraví horou, dodnes nazývané 
Kaunicovy. JUDr. Václav Kounic žil poslední léta svého života na zámku ve Slavkově. 
Zemřel 14. října 1913.
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Slavkov u Brna letos přivítal 90 prvňáčků
Vítáme všechny prvňáčky, kteří letos na-

stoupili do slavkovských škol! Na základních 
školách Komenského a Tyršova se letos ote-

vřelo pět tříd naplněných 90 dětmi. Dalších 
patnáct dětí nastoupilo do přípravné třídy, kte-
rá je určena pro předškoláčky. vs

Klub seniorů informuje
Vážení přátelé zralého 

věku. Je tu opět další mě-
síc a tím i povinnost po-
dat informace o činnosti 
klubu seniorů. 

Dne 6. září proběh-
la druhá návštěva senátu v Praze, tentokrát 
s patronací nového senátora, pana Zitterbarta 
a pana Jeřábka. Prohlídka senátu a jednací-
ho sálu byla opět úchvatná, dobrý oběd při-
dal na náladě a pochopitelně zážitkem byla 
i prohlídka Prahy, tentokrát bez tlačenic, kdy 
účastníci stihli navštívit Karlův most, Kam-
pu, Werichovu vilu, Pražské jezulátko, Praž-
ský hrad s výměnou stráží. Nikdo se neztratil 
a všichni, sice unaveni, se šťastně vrátili.

Pravidelné středeční procházky, tentokrát 
se zaměřením na hrady a tvrze v okolí, stále 
zdárně pokračují. Zde mi dovolte, abych se 
u vycházky ze dne 1. 9. trochu zastavil a po-
dělil se s vámi na osobním prožitku, kdy jsem 
byl po delší době též jejím účastníkem. Už 
cesta autobusem, kdy jsme byli zatím zvyklí, 
že jedeme sami, se změnila tak, že byl pomalu 
problém získat  prostor, kde bychom se mohli 
opírat o podlahu oběma nohama. Pak přišly 
Viničné Šumice, které tvrdě opravily názor 
na rovinatou jižní Moravu. Strmé srázy, ost-
rá údolí a během krátké vzdálenosti jsme vy-
stoupali až nad 400 m nad mořem, když jsme 
vystoupali až pod hrad Vildenberg. Ten byl 
do 14. století jedním z největších hradů krá-
lovství, patřil i panu Joštovi, načež vzhledem 
k hádkám mezi bratry končí a začíná pustnout. 
Místo, kde je kryté posezení s lavičkami, bylo 

okamžitě obsazeno, takže jsem přešel na ma-
lou louku s ohništěm. Kochal jsem se krásou 
okolních stromů a hlavně, chtěl jsem si užít 
klidu. Ptáci sice krásně pěli, ale byli neustále 
rušeni nějakým štěbetáním. Nebyla to voda 
potoka, který tekl kolem louky, ale jak jsem 
posléze zjistil, štěbetaly to seniorky slavkov-
ského klubu. Nu což, šlo se dál. Hrad to musel 
být opravdu rozlehlý. Cesta zpět opět s prud-
kým klesáním k autobusové zastávce. Pohled 
na silnici, pokračující ostrými zatáčkami 
s velkým stoupáním mně připomněla podob-
nou situaci v San Francisku. Tam to bylo sice 
trochu delší, ale doplněné množstvím turistů, 
kteří na to zírali jako na raritu. Tady, ve Vinič-

ných Šumicích, si toho nikdo nevšímal. Stálo 
to ale za to.

Při další vycházce na Těšanku, Kepkov a Ze-
lený statek, dle informace z kuloáru, se náš 
hlavní iniciátor vycházek po uklouznutí pře-
místil po stráni formou válení sudů, jak mladík, 
což pro něho v prvním okamžiku asi nebylo 
moc směšné, ale doufejme, že vše dobře do-
padlo, hlavně  bez zranění a celá událost se tak 
bude moci zapsat do kolonky těch veselejších. 

18. 10. je možné se přihlásit na muzikál 
Světáci, 4. 11. je připravena akce Den zdraví 
v sále Bonapartu a na závěr v prosinci Vánoč-
ní posezení se soutěží.

 Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Vítání prvňáčků • Foto: 3x J. Sláma
Starosta M. Boudný a ředitelka 
ZŠ Komenského V. Babicová

Návštěva Senátu • Foto: 3x archiv KS

Výlet na zaniklý hrad Vildenberg
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Nový školní rok začíná
Ve středu 1. září ožila škola příchodem dětí. 

Žáci druhého až devátého ročníku se po nut-
ném testování usadili ve třídách, ale slavnost-
ní zahájení školní docházky nových prvňáčků 
proběhlo ve venkovním areálu školy. Svoje 
ratolesti tak mohli v tento významný den do-
provodit rodiče i v době mimořádných hygie-
nických opatření. 

Nejmenší žáčky přivítal pan ředitel 
Mgr. Jiří Půček společně s panem starostou 
Bc. Michalem Boudným a paní místostarost-
kou Ing. Marií Jedličkovou. Popřáli jim, aby 
do školy chodili rádi a učení je bavilo.

Pak už se nejmladším školákům věnovaly 
třídní učitelky, které je také zavedly do jejich 
učeben, kde na žáčky čekalo malé překvapení 
ve formě balíčků a malých dárečků.

Všichni doufáme, že nový školní rok už 
snad proběhne obvyklým způsobem. jp

Tyršovka v republikovém kole Prezentiády
Ve čtvrtek 9. 9. 2021 nejlepší týmy z České 

a Slovenské republiky změřily své prezentač-
ní schopnosti na Ekonomicko-správní fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně. Soutěžící si 
opět mohli vybrat ze dvou přidělených témat, 
na které prezentaci zpracovali. Oproti nomi-
načnímu kolu je ale čekal také kontext, který 
byl pro každý tým zvlášť vylosován. Jedna-
lo se o popis situace, ve které se prezentující 

nachází. Odborná porota pak hodnotila slovní 
projev, vizuální kvalitu, týmovou spoluprá-
ci, nápaditost zpracování i pohotovost reakcí 
soutěžících.

Do grandfinále Prezentiády se náš tým 
„TerNat“ ve složení Terezie Schwecová a Na-
talie Mikšíková (obě z 9. B třídy) propracoval 
přes nominační kolo a vítězství v online kole, 
která se uskutečnila na jaře tohoto roku.

Dívky rozhodně neměly snadný úkol, sta-
ly se z nich dobrovolnice v domově důchod-
ců a pro naše seniory vytvořily prezentaci 
na téma: „Kde jsou hranice?“. Ve velké konku-
renci se rozhodně neztratily, a i když neskon-
čily na „bedně“, prokázaly úžasnou týmovou 
spolupráci a výborné prezentační schopnosti.

Oběma děvčatům gratulujeme a děkujeme 
za vzornou reprezentaci naší školy. sf

Tyršovka po prázdninách
Mohlo by se zdát, že o prázdninách, když 

ve škole nejsou žáci a neprobíhá výuka, zeje 
škola prázdnotou a nic se tam neděje. Opak 
je ale pravdou! Prázdniny využíváme k tomu, 
abychom školní prostředí ještě vylepšili 
a opravili, co je potřeba. Téměř každým ro-
kem je třeba nově vymalovat. Letos všechny 
stěny dostaly bílou barvu, což je velká změna 
oproti dosavadní oranžové. V prvním patře 
zmizelo staré dřevěné obložení. Chodby zdo-
bí nové nástěnky, plakáty a obrazy a hlavně 
menší děti mají určitě radost z pěkných vý-

ukových panelů na zdech a herních prvků 
na podlaze. O přestávkách si tak mohou třeba 
zopakovat roční období, měsíce v roce nebo 
si zaskákat panáka či změřit, jak daleko do-
skočí z místa. Díky sponzorům se nám poda-
řilo vybudovat novou venkovní učebnu, kte-
rou jistě ocení žáci i učitelé zvláště v teplém 
počasí. Také didaktické vybavení školy bylo 
obnoveno a doplněno. Modernizovali jsme 
i výpočetní techniku. Paní učitelka v první 
třídě může k výuce využít nový moderní di-
gitální dotykový panel a některé starší třídy 

byly vybaveny novými dataprojektory. Došlo 
také k reorganizaci kabinetů a vylepšení je-
jich prostředí.

Kromě toho bylo třeba připravit podmínky 
pro provoz nově zřízené školní družiny, která 
nahradila odloučené pracoviště druhé základ-
ní školy.

Doufáme, že všechny tyto změny přispějí 
k tomu, že se žáci i učitelé budou ve škole cí-
tit dobře a společně zvládneme jistě náročný 
školní rok v pohodě, klidu a bez větších pro-
blémů. pp

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

Foto: 3x archiv školy
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Základní škola Komenského www.zskomslavkov.cz
Základní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 515 534 910, reditelka@zskomslavkov.cz

Naplněnost a provoz Základní školy Komenského
Základní škola Komenského má kapacitu 

720 žáků a v letošním školním roce ji navště-
vuje 670 dětí – z toho 15 v přípravné třídě. 
Ve školním roce 2022/2023 přibude jedna tří-
da na 2. stupni a vzhledem k vysokému počtu 
odkladů zahájení školní docházky předpoklá-
dáme nárůst počtů dětí v prvních třídách. Ka-
pacita tedy bude téměř naplněna. V praxi to 
znamená, že každý další školní rok bude mu-
set být v rovnováze počet žáků vycházejících 
a nově nastupujících.

Pokud porovnáme týdenní počet odučených 
hodin ve školním roce 2019/20 a 2021/22, vi-
díme, že dochází k nárůstu o 163 hodin. Při 
průměrném počtu 30 odučených hodin za tý-
den v 1 učebně je zřejmé, že za toto období 
škola potřebovala každý týden navíc 6 uče-
ben, které byly dříve volné. Příští školní rok 
se potřeba učeben dále zvýší minimálně o 2–3 
učebny.

Po dokončení rekonstrukce střešního pláště 
již nebudeme muset využívat k běžné výuce 
učitelskou jídelnu, cvičnou kuchyni, dílny 
a všechny třídy družiny, ale stávající učebny 
budou velmi vytížené a některé hodiny budou 
i nadále probíhat v místnostech školní družiny. 

V žádném případě nemohou vzniknout 
4 nové učebny ve 2. patře nové budovy –

ve všech učebnách budeme vyučovat již 
v tomto školním roce. Představa, že na ZŠ 
Komenského existuje rezerva 8 učeben, nemá 
žádný reálný podklad. V případě příznivého 
vývoje epidemiologické situace rádi nabíd-
neme veřejnosti (po ukončení rekonstrukce 
střechy) prohlídku prostor ve druhém podlaží 
nové budovy. Podle rozvrhu učeben si bude 
moci každý udělat představu o skutečné napl-
něnosti školy a jejích rezervách.

V tomto školním roce se podařilo (zakou-
pením nové technologie) navýšit kapacitu 
školní jídelny z 1100 na 1450 obědů denně. 
Ve spolupráci s vedením města se snažíme 
společnými silami zajistit dobré podmínky 
pro plnění povinné školní docházky žáků 
Slavkova i okolních obcí, ale bez výstavby 
nových prostor určených pro základní škol-
ství, nebude tato snaha dostačující.

Věra Babicová

Běh pro školy
Naše škola se zapojila do T-Mobile Olympij-

ského běhu 2021. Pořadatelem je Český olympij-
ský výbor. Tímto během se připomíná mezinárod-
ní Olympijský den, který připadá na 23. 6. Letos 
musel být přeložen na 8. září, měsíc po skončení 
Olympijských her v Tokiu.

Školní běh ZŠ Komenského T-Mobile Olympijský 
běh proběhl v úterý 7. 9. 2021 za účasti 224 dětí z 2.–
5. ročníku. Druháčci běželi 400 metrů. Žáky 3.–5. roč-
níku čekal běh na 500 metrů. Po slavnostním nástupu 
a společném fotografování se mladší děti přesunuly 
na stadion a druhá část mladých sportovců zdolávala 
500metrovou trať v zámecké aleji. Slavnostní zakon-
čení sportovního dne se uskutečnilo na krásném sta-
dionu. Počasí nám přálo, děti sportovaly s nadšením 
a měly radost z medailí, diplomů a sladkých odměn. 
Hlavním mottem bylo: „Neznamená zvítězit, ale zú-
častnit se“. Cílem akce bylo také šíření olympijských 
myšlenek a hodnot. Olga Zehnálková

Skvělý výsledek v republikovém turnaji v golfu
Ve dnech 6. a 7. 9. se na hřišti Dýšina u Plz-

ně uskutečnil turnaj škol, které mají ve svém 
školním vzdělávacím programu golf. Turnaj 
se skládal ze dvou částí: první tvořila hra 
dvojic na hřišti a druhou částí byly doved-
nostní soutěže jednotlivců v putování a ve hře 
na přesnost. Po odehrání všech jamek jsme 
figurovali těsně pod stupni vítězů. Následně 
se nám výborně povedly dovednostní soutěže, 
ve kterých kluci opravdu zabojovali. 

Proto jsme s napětím čekali na celkový vý-
sledek. Jak sladké bylo slyšet, že naše škola 
vybojovala skvělé 3. místo ze všech škol v ČR. 

O tento výsledek se zasloužili – Waldemar 
Lifka, Martin Rožnovský, Tadeáš Svatoň 
a David Puškáč.

Kromě skvělých zážitků, pěkné hry a po-
háru na kluky čekala po příjezdu v ředitelně 
sladká odměna. 

Poznámka na závěr – pro příští ročník dojde 
k velké obměně družstva, opustí nás tři repre-

zentanti, kteří odchází na druhý stupeň. Proto 
má každý šanci zaujmout jejich místo a stát 
se součástí našeho úspěšného reprezentačního 
celku. Petr Žižlavský

Školní rok Počet tříd Počet 
žáků

Počet oduč. 
hodin za 
1 týden

2019/2020 24 621 767

2020/2021 26 643 850

2021/2022 28 + 
přípravná 670 930

2022/2023 
výhled 29–30 700–720 980–990

Běh pro školy • Foto: 3x archiv školy

Golfový turnaj škol, Plzeň
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Pozvánka na Běh Slavkovem
Běh Slavkovem se uskuteční v sobotu 

2. října 2021. Závod je určený pro běžce 
všech věko-
vých i výkon-
nostních ka-
tegorií, včetně 
dětí od 6 let. 
V kategoriích juniorů a dospělých je možné 
zvolit mezi 5 km a 10 km tratí, v dětských 
kategoriích jsou distance stanoveny v závis-
losti na věku. Trať je vedena přes nádvoří 
zámku, zámecký park, zámeckou alej a ná-

městí. Je mírně zvlněná a je vedena převáž-
ně po pískových a dlážděných cestách.

Prezentace 
dětských ka-
tegorií je od 8 
hodin, start 
od 10.30 h. 

Hlavní závod na 10 km startuje ve 13 hodin, 
závod na 5 km o pět minut později. Podrob-
né informace najdete na stránkách pořadate-
le www.austerlitz-adventure.cz.

vs

Chcete se pobavit?
Divade ln í 

spolek Slav-
kov u Brna 

pro vás připravil na sobotu 9. října 2021 
od 19 hodin na jevišti Společenského centra 
Bonaparte ve Slavkově opakování úspěšné 
veselohry „Když hrdličky cukrovaly“. Diva-
delní spolek s touto hrou již navštívil několik 
okolních vesnic a vždy odjížděl od spokoje-
ných a rozesmátých diváků. V úterý 12. říj-
na 2021 od 19 hodin se otevře opona v kině 
Brigáda v Bučovicích, aby našich devět he-
reček předvedlo také bučovickému diváko-
vi, jak „slavkovské hrdličky“ dovedou řešit 
problém s jedním sňatkovým podvodníkem.

Vstupenky na slavkovské uvedení hry 
„Když hrdličky cukrovaly“ můžete vyzved-
nout v infocentru pod zámkem, nebo si je 
zajistit v internetovém předprodeji na adre-
se http://www.zamek-slavkov.cz/akce/pred-
prodej/ od 27. září 2021. DS

Naši prvňáčci
Ve středu 1. září naše škola ožila přícho-

dem nových prvňáčků, kterých máme letos 54 
a jsou rozdělení do 3 tříd. Děti u školy vítali 
oblíbení maskoti – kamarádi Jů, Hele a Rá-
kosníček, kteří je zavedli do fotokoutku a poté 
do jejich třídy. V nazdobené třídě děti přiví-
tala paní ředitelka Věra Babicová s panem 
starostou Michalem Boudným. Popřáli dětem, 
aby se jim ve škole líbilo a učení je bavilo. 
Pak už se nejmladším školákům a jejich do-
provodu věnovaly paní učitelky. 

Děti si ze školy kromě nových dojmů od-
nesly drobný dárek, malou sladkost a vzpo-
mínkový list na svůj velký den. 

Všem prvňáčkům přejeme, aby se jim 
ve škole líbilo, aby každý den šli do školy 
s radostí a aby základy čtení, psaní a počítání 
zvládali bez problémů.

Rodičům přejeme, ať mají ze svých ma-
lých školáků radost. Také jim přejeme hod-
ně trpělivosti a aby nezapomínali svoje děti 
i za drobné úspěchy pochválit.

Zdeňka Homolová

1. C • Foto: 3x archiv ZŠ Komenského

1. B

1. A
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Ohlédnutí za Letním filmovým festivalem 2021
„Tento způsob léta,“ děl vposled, odvraceje 

se od přístroje Celsiova, „zdá se mi poněkud 
nešťastným.“

Slova plavčíka Antonína Důry z půvabné-
ho Vančurova příběhu Rozmarné léto jako by 
charakterizovala teplotní i srážkový obrázek 
letošního Letního filmového festivalu Slav-
kov 2021. 

Počasí nám vskutku nepřálo, ale z připoje-
ného přehledu je zřejmé, že tento ročník nebyl 
„v historické perspektivě“ úplně nejhorší. Při-
spěl k tomu zejména film „Matky“, na který 

našlo cestu přes 700 návštěvníků. Poděkování 
za organizování „letňáku“ patří zejména na-
šim „kinařům“, tj. promítačům, technikům 
(stavěčům plátna), pokladním a také zámecké 
údržbě, bez které by to prostě nešlo. Děkuje-
me též TSMS za úpravu terénu před zaháje-
ním promítání.

A děkujeme zejména vám, divákům a di-
vačkám, kteří jste navštívili letošní letní kino 
(mnohé opakovaně) a těšíme se na setkání 
v příštím roce. 

Jiří Blažek, ZS-A

2010 – 1250 návštěvníků
2011 – 730 návštěvníků
2012 – 1537 návštěvníků
2013 – 840 návštěvníků
2014 – 1063 návštěvníků
2015 – 1766 návštěvníků
2016 – 1839 návštěvníků
2017 – 2800 návštěvníků
2018 – 3334 návštěvníků (8 filmů)
2019 – 4452 návštěvníků (12 filmů)
2020 – 2778 návštěvníků (14 filmů)
2021 – 1092 návštěvníků (8 filmů)

Arabela na zámku ve Slavkově
Slovenská herečka Jana Nagyová – předsta-

vitelka legendární princezny Arabely – dnes 
žijící v Německu – zavítala v rámci projektu 
Objevuj památky také na zámek Slavkov – 
Austerlitz.

V loňském roce uplynulo 40 let od uvede-
ní oblíbeného pohádkového seriálu Arabela, 
z dílny úspěšné tvůrčí dvojice Vorlíček – Ma-
courek, na televizní obrazovky. 

Autoři celostátního propagačně – prezen-
tačního projektu Objevuj památky, podporu-
jícího nestátní kulturní a technické památkové 
objekty, našli inspiraci v seriálovém nápadu 
propojení říše pohádek se světem lidí, a oslo-
vili herečku Janu Nagyovou, představitelku 
Arabely, ke spolupráci v projektu a k návštěvě 
několika památek po celé ČR.

„Pohádkové příběhy neodmyslitelně patří 
k památkám, a to i ve 21. století, a proto jsme 
požádali představitelku titulní role v seriálu – 
princeznu Arabelu – tedy slovenskou herečku 
Janu Nagyovou o patronát ke 4. ročníku naše-
ho projektu a pozvali ji během hlavní turistic-
ké sezóny do ČR,“ sdělil autor platformy Ob-
jevuj památky Mgr. Petr Lukas z brněnského 
Letohrádku Mitrovských.

Jana Nagyová žádosti ochotně vyhověla 
a pro letošní rok se stala tváří tipů na výlety 
po vybraných památkách, stejně jako soutě-
že Objevuj památky s princeznou Arabelou 
na sociálních sítích. 

Jana Nagyová už v červenci zavítala do Ús-
teckého kraje, kde si prohlédla objekty za-
pojené do projektu Objevuj památky: zámek 
Červený Hrádek v Jirkově, starou radnici 
(Oblastní muzeum) v Chomutově, zámek 
v Klášterci n. Ohří, zámek Poláky a zámek 
Nový Hrad v Jimlíně u Loun. Koncem srpna 
navštívila památky v několika krajích – Li-

bereckém, Středočeském, Královéhradeckém 
a Pardubickém. Po cestě na rodné Slovensko 
zavítala také do Slavkova u Brna.

Na podzim se herečka podívá do Brna 
a na jižní Moravu.

„Hrady, zámky a další památky mám velmi 
ráda. Často je s rodinou navštěvuji a obdivu-
ji jejich různorodou architekturu, zajímavé 
interiéry a sbírky. Ze všeho nejraději tam ale 
sním. Přemýšlím, kdo se tady v minulosti pro-
cházel, kdo tu seděl, a kochal se stejně jako 
já,“ uvedla Jana Nagyová. ZS-A

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

LUDWIG B. na zámku ve Slavkově 28. listopadu 
Současné taneční obrazy Ludwiga van Beetho-

vena v česko-německém projektu ProART Com-
pany (CZ) a Phase-Zero Production (DE).

Čeští tvůrci Kristýna Křemenáková a Mar-
tin Dvořák zvolili za výchozí bod svého tvůr-
čího procesu trojdílný milostný dopis LvB 
z roku 1812 psaný v Teplicích a adresovaný 
dodnes neznámé adresátce. V užším výběru 
zůstávají dodnes tři ženy: Josephine Brun-
svik, Antonie Brentano a Bettina von Arnim. 
Jako hudební základ jim posloužila Beetho-
venova poslední 10. houslová sonáta rovněž 
z tohoto období. Tu však skladatel Jan Hanák 
alias DJ Sonority přetransformoval do zcela 
současného zvuku. Choreografický slovník 
se snaží projít jakýmsi vývojem od abstraktní 
neoklasiky přes moderní, po současné tech-

niky až po absolutní improvizaci. V našem 
pojetí se stává Beethovenova a Hanákova 
hudba jakýmsi mostem mezi minulostí a sou-
časností. Kus nemá za úkol realisticky reflek-
tovat Beethovena, pouze z jeho umění vytvo-
řit umění nové – současné. Raritou je snad 
i fakt, že Kristýna Křemenáková nejen tančí, 
ale hraje části houslového partu sama. Kana-
ďan Morgan Reid vstupuje rovněž do dialo-
gu s Beethovenovou hudbou jako hudebník 
sám. Představuje se v roli taneční, herecké 
i hudební jako všestranně nadaný renesanční 
umělec. Snahou je vytvořit projekt s odkazem 
na osobnost a dílo Ludwiga van Beethovena, 
který abstraktní formou přiblíží tvůrčí motivy 
a pozadí jeho emocionálního života. Beetho-
venův pohnutý příběh naplněný bolestí a stra-

chem o vlastní zdraví, trvalou ztrátou sluchu 
a přesto silou a touhou tvořit jsou předmětem 
našeho uměleckého zkoumání. ZS-A

Přehled 
návštěvnosti 
v jednotlivých 
letech

Jana Nagyová na zámku ve Slavkově • Foto: L. Hložková

J. Nagyová jako Arabela • Foto: archiv JN

Foto: archiv ZS-A
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„Die flotten Geister“ 
4. září se v krásném Historickém sále zám-

ku odehrál již 22. koncert Johann Strauss or-
chestru „Die flotten Geister“. Sešel se plný 
sál milovníků hudby a věříme, že všichni po-
sluchači si toto pozdní odpoledne s hudbou 

náležitě užili. Na tomto 22. koncertě vystou-
pila sopranistka Luisa Albrechtová (Praha), 
sólisté orchestru, tenor Milan Vlček (Brno) 
a dirigentem byl Christian Pollack (Vídeň).
 ZS-A

HLEDÁME  BRIGÁDNÍKY na Turis-
tické informační centrum, v případě váž-
ného zájmu kontaktujte Martina Křížku 
na emailu krizka@zamek-slavkov.cz.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ředitelka příspěvkové organizace 
Zámek Slavkov – Austerlitz vyhlašuje 

výběrové řízení na místo

pracovník oddělení programu 
a marketingu – pozice:

REFERENT 
INFORMAČNÍHO CENTRA
Druh práce: referent Informačního centra
Místo  výkonu  práce: Zámek Slavkov – 
Austerlitz, příspěvková organizace, Palac-
kého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna
Požadované předpoklady:
-  minimálně středoškolské vzdělání s ma-

turitou, VŠ výhodou
-  znalost dvou světových jazyků, z nichž 

jeden je angličtina
-  výborné komunikační dovednosti, pří-

jemné vystupování a kultivovaný pro-
jev, schopnost týmové práce, schopnost 
samostatného řešení problémů, loajalita, 
spolehlivost a pečlivost, možnost čelit 
stresovým situacím, časová flexibilita

-  znalost práce na PC (MS Office)
- řidičský průkaz skupiny B
Vítané předpoklady:
-  tvorba grafických návrhů, orientace 

ve správě webu
-  orientace v dotačních programech, zna-

losti z oblasti cestovního ruchu, kultury, 
propagace

Náplň práce:
-  každodenní komunikace s klienty, návš-

těvníky infocentra
-  správa webových stránek a sociálních sítí 

(vkládání příspěvků aktualizace informací)
-  zprostředkování prodeje vstupenek
-  aktualizace kalendáře akcí a seznamu tu-

ristických objektů
-  administrativní činnost spojená s provo-

zem informačního centra
-  příprava podkladů pro propagaci akcí
-  aktivní podílení se na realizaci akcí
Náležitosti přihlášky: 
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč doplní tyto doklady:
-  strukturovaný životopis s akcentem 

na dosavadní praxi
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- motivační dopis
Termín případného nástupu: 18. října 2021
Platové zařazení: platová třída 8 (dle NA-
ŘÍZENÍ VLÁDY č. 564/2006 Sb.)

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou.
Písemné přihlášky je nutno doručit do pon-
dělí 4. 10. 2021 do 10 hodin (elektronicky), 
kontaktní osoba: MgA. Martin Křížka, Zá-
mek Slavkov – Austerlitz, příspěvková orga-
nizace, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov 
u Brna, e-mail: krizka@zamek-slavkov.cz

Foto: 5x R. Lánský
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Czech Virtuosi
Orchestr Czech Virtuosi se opět po roce 

vrací do slavkovského zámku, aby navázal 
na předešlé ročníky koncertů v tomto nádher-
ném prostředí. Pro své zářijové vystoupení si 
Czech Virtuosi spolu s belgickým dirigentem 
Ericem Lederhandlerem a výjimečným hous-
listou Jiřím Pospíchalem zvolili opravdové 
skvosty skladatelů Ludwiga van Beethovena 
a Maxe Brucha. Jiří Pospíchal, mimo jiné 
koncertní mistr České filharmonie či Pražské-
ho komorního orchestru, bude na tomto kon-

certě hrát na kopii houslí mistra Guarneriho, 
kterou vyrobil jeho bratr Tomáš Pospíchal. 
Na úvod programu zazní předehra Coriolan 
Ludwiga van Beethovena a po ní houslový 
koncert Maxe Brucha. Ve druhé půli koncertu 
provedou Czech Virtuosi jedinečnou Beetho-
venovu třetí symfonii „Eroicu“, která umocní 
atmosféru tohoto jedinečného místa se slav-
nou historií.

Vstupenky je možné zakoupit přímo na 
stránkách www.czechvirtuosi.cz. ZS-A

Dýňobraní a Burčákové 
slavnosti

Babí léto vy-
střídá podzim 
a s podzimem 
přichází popíjení 
burčáku, sbírání 
kaštanů, zdobe-
ní dýní a mnoho 
dalšího. My jsme 
si pro Vás připra-
vili již tradiční 
Dýňobraní a Bur-
čákové slavnos-
ti. 10. října se můžete těšit na cimbálovou 
muziku, mini jarmark, dětské divadélko, 
malování na obličej, dlabání dýní a další. 
V případě, že si budete chtít vydlabat a oz-
dobit dýni, si můžete dýni zakoupit přímo 
na místě (zámecké nádvoří) nebo si přinést 
vlastní. Avšak pozor, je nutné přinést si své 
nářadí (lžičku, nožík, aj.). Divadélko bude 
hrát ve 14.00, 15.00 a 16.00. Pokud se ne-
bojíte nebo se rádi bojíte můžete mezi 15.00 
a 16.30 navštívit zámecké podzemí. ZS-A

Foto: archiv ZS-A
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Těšte se na Husáka a Čáslavskou
Dne 21. října ve společenském centru Bo-

naparte bude odehrána nadčasová groteska 
„Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslav-
ská“. Režisérem této hry je Luboš Balák, 
který originálně zpracoval nedávnou minu-
lost České republiky, a to za pomoci dvou 
protipólů z období komunismu – gymnastky 
Věry Čáslavské a komunisty Gustava Husá-
ka. V roli G. Husáka je brněnský herec Tomáš 
Matonoha a v roli Věry Čáslavské se můžete 
těšit na Tomáše Měcháčka/ Vladimíra Polív-
ku. Vstupenky je možné zakoupit v předpro-
deji na Turistickém informačním centru Slav-
kov u Brna, Palackého nám. 1. ZS-A

Jednou ze zastávek turné kapely 
Chinaski byl Slavkov u Brna

Dne 2. září na zámeckém nádvoří proběhl 
koncert, který odstartovala lipenská kape-
la Pilot. Kapelu pilot je těžké zaškatulkovat 
do jednoho hudebního žánru, ale sami o sobě 
říkají, že hrají alternativní rock. Po osmé hodi-
ně večerní to rozjeli Chinaski, a to v klasickém 

složení Michal Malátný (kytara, zpěv), Franta 
Táborský (sólová kytara, zpěv), Tomi Okres 
(basová kytara), Lukáš Pavlík (bicí) a Honza 
Steinsdörfer (klávesy). Energie proudila z pó-
dia mezi lidi a zpět, protože přesně to na svých 
koncertech Chinaski dokážou perfektně. ZS-A

Sněhurka na zámku
Přijďte na Zámek Slavkov – Austerlitz 

v neděli 3. 10. 2021 a můžete být součástí 
krásného příběhu o Sněhurce přímo na pro-
hlídkové trase zámku.

V časech 13.30, 14.30 a 15.30 hod. Vás 
naše průvodkyně v roli vypravěčky zavede 
ze vstupní haly zámku rovnou do pohádky 
a uvidíte, jak si krásná Sněhurka poradí se 
zlou královnou a jejími nástrahami.

Kostýmy dětí jsou srdečně vítány, ale ne-
jsou podmínkou. Z důvodu omezené kapaci-
ty a velkého zájmu je nutná rezervace na tel. 
544 227 548. Těšíme se na vás!

David Kučera, ZS-A

Foto: 5x archiv ZS-A

Foto: archiv ZS-A
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Hodnocení výstavy ovoce a zeleniny
Na XV. Oblastní výstavě ovoce a zeleniny 

pořádané 18.–20. září 2021 podruhé v prosto-
rách bývalých koníren na zámku ve Slavkově 
u Brna ukázali zahrádkáři výpěstky ze svých za-
hrad a sadů. Do historického prostředí výstavu 
aranžovaly naše floristky pod vedením Vladimí-
ry Zemánkové ze ZO ČZS Heršpice a profesi-
onálního floristy Jaromíra Kokeše. Z více než 
tisíce návštěvníků se mnozí opakovaně vraceli 
a nešetřili slovy chvály na krásnou expozici.

Jablkem roku 2021 se stala odrůda Šampi-
on pěstitele Vítězslava Vozdeckého ze Slav-

kova u Brna. Ocenění i dalším vyhodnoceným 
pěstitelům předali předseda ČZS Stanislav 
Kozlík a starosta města Slavkov u Brna Mi-
chal Boudný. Ocenili uspořádání nádherné 
výstavy a popřáli hodně úspěchů při zahrád-
kářské činnosti.

V pondělí navštívili výstavu děti z MŠ 
a žáci ZŠ ze Slavkova u Brna i z okolních obcí 
a seznámili se se vším, co nám příroda dává.

Poděkování pořadatelů patří všem, kteří 
přispěli k uspořádání velmi zdařilé výstavy.

ZO ČZS Slavkov u Brna

Václavský jarmark, 18. září

Foto: 3x B. Maleček

Foto: 9x B. Maleček



NABÍZÍME:
 › náborový příspěvek 10.000 Kč

 › příspěvek za doporučení zaměstnance 5.000 Kč

 › motivující fi nanční ohodnocení, plnohodnotný 13. plat 
a Flexi Passy

 › 5 týdnů dovolené

 › práci v moderním prostředí

 › stravování v moderní jídelně a příspěvek na stravování

 › dopravu do zaměstnání fi remním autobusem

 › zaměstnanecké slevy na výrobky

 › zvýhodněný tarif pro 2 Vámi zvolená telefonní čísla

 › a další zajímavé benefi ty

PRO UCHAZEČE NA POZICI ŘIDIČE 
MKD NAVÍC NABÍZÍME:
 › 45.000 Kč čistá mzda

 › navýšené stravné 60 Euro/den

 › podporu v případě servisních událostí

 › kvalitní vozový park (Scania)

Svůj životopis zašli na adresu 
KARIERA@fenstar.com
nebo zavolej na 544 146 411.

CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?

Hledáme servisního 
technika, řidiče MKD 
a operátora výroby

Servisní technik
 › servis PVC oken a dveří

 › doprava výrobků k zákazníkovi (ŘP skupiny C výhodou)

 › účast na realizaci výstavních expozic

 › požadujeme: ŘP skupiny B

Řidič MKD
 › doprava vlastních výrobků k zákazníkovi do Francie 

(jízda ve dvojicích)

 › předem naplánovaná trasa dispečerem

 › vykládka stojanů u zákazníků

 › požadujeme: praxi v řízení kamionu, ŘP skupiny E+C,
platný profesní průkaz, digitální kartu, psychotesty
a zdravotní způsobilost

Operátor výroby
 › výroba plastových a hliníkových oken a dveří ve 

2 směnném provozu

 › požadujeme: manuální zručnost

www.fenstar.cz

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

slza,  pozinkované
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• betonářská ocel – roxory,

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st        7–17 h.
út, čt, pá   7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.JIŽ 19 LET S VÁMI

Poradenská kancelář
D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U
PRODEJ
•  přípravky MUDr. Jonáše 

strava – problém dnešní doby
•  vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera 

pro vyčerpaný organismus
•  doplňky stravy FINCLUBU 

dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému

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

Možnost vyzkoušení

Kosmetika

PŘIJMEME

Požadujeme:	 	Samostatnost a spolehlivost, 
pečlivý přístup.

  Zájemce bude mít kompletní 
zaškolení na tuto práci.

Pracoviště:	 Slavkov u Brna

Kontakt:	t	702 281 162	–	pan	Špička

pracovníka
pro kompletace 
plynových kotlů
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Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři v ul. 
Zelnice III 1614 od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena	za zveřejnění	je	200	Kč. Mějte prosím 
nejlépe přesnou částku. Oznámení lze vyřídit i elektronicky zasláním textu a fotky (pokud 
ještě ve zpravodaji nevyšla) na email info@bmtypo.cz. Platbu lze provést také elektronicky.

RODINNÁ OZNÁMENÍKADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

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

Blahopřání

Dne 13. října 2021 oslaví 80. narozeniny paní

MARIE GALATOVÁ
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let 

ze srdce přejí synové s rodinami.

Vzpomínka
Dne 6. října 2021 by se dožila 90 let paní

BOŽENA HROZKOVÁ
rozená Honicová z Němčan

Zemřela 27. listopadu 2013. Mzdová účetní MEZ Slavkov u Brna.
S láskou vzpomíná syn Miloslav a Jan s rodinou.

Vzpomínka
V letošním roce, by se dožil 90 let pan

JAN BARTESKA
ze Slavkova.

S úctou a láskou vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Každé ráno vstávám a usínám se vzpomínkami na Tebe a roky,  

kdy jsme spolu byli šťastní. Moc mi chybíš….
Dne 14. září 2021 to jsou 3 roky, kdy odešel pan

MILAN STEHLÍK
S láskou vzpomíná družka Renáta s rodinou.

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

Dne 1. října 2021 vzpomeneme 13. smutné výročí, kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

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

Vzpomínka
Těžké je každé loučení, když drahý z očí schází, 

nejtěžší však to poslední, když zpátky nepřichází.
Dne 10. října 2021 uplyne 25 smutných roků, kdy po dlouhé nemoci opustil 
všechny náš milý a starostlivý tatínek, manžel, dědeček a pradědeček, pan

OLDŘICH FATKA
S láskou a vděčností stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 16. října 2021 uplyne devět smutných let,
kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

IVO ZDRAŽIL
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

S láskou stále vzpomínají syn s celou rodinou.

Vzpomínka
Tichou a stále bolestnou vzpomínkou uctíme dne 3. října 2021  

10. výročí úmrtí našeho drahého manžela, tatínka a dědečka, pana

FRANTIŠKA KUDY
Všem, kdo v tento den vzpomenou s námi, děkuje manželka Hana,  

syn Jiří a dcera Jitka s rodinami.

Do ortopedické ambulance 
ve Slavkově u Brna hledáme

ZDRAVOTNÍ SESTRU
Nabízíme dobré platové ohodnocení + 
bonusy, příspěvek na stravování, práce 

na zkrácený úvazek v malém kolek-
tivu. 18 h./týdně – pondělí a čtvrtek. 
Nástup od listopadu 2021.

Kontakt:
langer.rob@gmail.com,
776 46 77 33 (SMS).
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Skautský rok 2021–2022 zahájen
Schůzky letos budou! V tom jsme všichni 

měli jasno, obzvlášť když loňský rok nebyl 
moc akční, co se osobních schůzek na klubov-
ně týká. Internetové schůzky někteří měli, ale 
klubovna je klubovna.

A tak se stalo. Ve dnech 3., 9. a 10. září 
proběhly na klubovně Junáka první schůzky 
v novém školním roce. První pátek přišlo ne-
málo chlapců do 1. oddílu Vlčat a Benjamín-
ků, devátého a desátého pak zahájili činnost 
skauti a skautky 2. oddílu Trnek a Švestek.

Poslední v řadě se rozjíždí od 17. září čin-
nost 4. oddílu Včeliček a Pampelišek, takže 
naše klubovna bude už opět naplněna zví-
davými dětmi. Těší se na kamarády po více 
než roční činnosti s převahou distančního 
kontaktu a tak není divu, že se v září schá-
zeli v hojném počtu. Počasí se v první polo-

vině měsíce vydařilo, po celou dobu schůzek 
a slunečno.

Mladí Junáci si první schůzky užívali a zá-
bavný program vedoucích a rádců je bavil na-
tolik, že příště dorazili znovu. Snad letos bu-
deme na distanční schůzky pouze vzpomínat.

Veronika Dostálová, 2. oddíl

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci
pátek 22. října

INZERCE

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437. L. Remiáš, Slavkov u Brna.
KOUPÍM knihu Tábor Zelené příšery – Jaro-
slav Foglar. Tel. 604 706 900.
HLEDÁM dlouhodobý pronájem garáže 
ve Slavkově u Brna. Tel. 704 216 200.
STĚHUJEME se z Čech – koupíme RD 
k trvalému bydlení. Tel. 731 850 598.
MLADÁ rodina s jedním dítětem koupí byt 
v dobrém stavu ideálně 2+1/3+1. Děkujeme 
za nabídky. T.: 732 689 222.
KOUPÍME starší domek k rekreaci, později 
k trvalému bydlení. Tel. 731 117 428.
PRODÁM dýně Halloween a hokaido a bio-
cibuli. Tel. 737 971 271.

 Datum hod. akce/místo konání pořadatel

 2. 10. 8 Běh Slavkovem. Start na nádvoří zámku Austerlitz Adventure
 9. 10. 19 Když hrdličky cukrovaly. Divadelní představení DS Slavkov u Brna, SC Bonaparte ZS-A
 10. 10. 13–17 Burčákové slavnosti. Nádvoří zámku ZS-A
 10. 10. 13–17 Dýňobraní. Nádvoří zámku ZS-A
 21. 10. 19 Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská. Divadlo B. Polívky, SC Bonaparte ZS-A

KALENDÁŘ AKCÍ – ŘÍJEN 2021

Nový stolní týdenní kalendář 
Historický Slavkov  plnobarevný!

Zakoupíte v obou trafikách  
na Palackého nám. ve Slavkově u Brna

Barevné 
a kolorované 
historické 
pohledy 
a fotografie

V prodeji 
od druhé 
poloviny října

Kč

110

Foto: 2x archiv Junáka Slavkov

Aktuální smuteční oznámení občanů 
Slavkova najdete na

www.slavkov-austerlitz.com.
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Austerlitzman 2021 aneb Triatlon pro úplně každého…
Jak se stalo již tradicí, poslední prázdnino-

vou sobotu se v krásném prostředí slavkov-
ského koupaliště, golfového hřiště a obory 
konal sportovní triatlonový závod Austerlitz-
man 2021 aneb Triatlon pro každého pořá-
daný spolkem Austerlitz Adventure. Triatlon 
spočívá ve spojení tří disciplín, kterými jsou 
plavání, jízda na kole a běh. Jsme rádi, že se 
i letos přes veškerá opatření podařilo závod 
uspořádat. V dopoledních hodinách startovaly 
děti. Ty menší absolvovaly 40 m plavání, 2 km 
jízdy na horském kole a 400 m běhu. Větší 
děti zvládly 80 m plavání, 4 km jízdy na hor-
ském kole a 1 km běhu. Bylo krásné sledovat, 
jak mladí triatlonisté závodí ze všech sil, ale 
zároveň je baví sportovat se svými kamarády. 
Každý účastník obdržel účastnické tričko, di-
plom a malý dárek, vítězové navíc hodnotné 
ceny a originální medaili. Odpoledne závodili 

dospělí na trati 10% distance Ironmana, tedy 
železného muže, tj. 400 m plavání, 18 km jíz-
dy na horském kole a 4 km běhu. Po pátečních 
deštích byla trať zvláště pro jízdu na kole blá-

tivá, „zábavná a mazlivá“, jak říkali organi-
zátoři. Nejlepším Slavkovákem byl Břetislav 
Rohel a nejlepší Slavkovačkou Lucie Fialová. 
Na stupních vítězů se objevili i další známí 

slavkovští triatlonisté jako jsou Jiří 
Hořava, Petr Žižlavský, Ondřej Leit-
ner nebo Michal Záhora či Vít Koto-
lan. Počasí nám ukázalo všechny své 
tváře: déšť, mokro, dusno, slunečno 
i velké teplo. Ale při vyhlášení vý-
sledků mohli všichni účastníci spoko-
jeně a s hrdostí ze svých účastnických 
triček číst nápis: „Jsem Austerlitzman 
2021“. Přidáte se příště? Děkujeme 
za pomoc všem našim partnerům 
včetně města Slavkov u Brna, zám-
ku, technickým službám a mnoha 
dalším… Výsledky a fotky naleznete 
na www.austerlitz-adventure.cz. (bv)

Slavkovská pípa po osmačtyřicáté
Již tradičně první sobotu v září proběhl 48. 

ročník Slavkovské pípy. Tento rok nám poča-
sí dopřálo pořádnou porci sluníčka a možná 
i proto se celkově zaregistrovalo 160 účastní-
ků, z toho 31 žen. Rekord v počtu 162 regis-
trovaných z roku 1982 se otřásal v základech, 
ale pokořen nebyl.

Startovalo se tradičně z hostince Na Špitál-
ce po klasické trati Slavkov Špitálka (1. pivo) 
– Křenovice (2. pivo) – Hrušky – Vážany 
(3. pivo) – Slavkov Na zastávce (4. pivo) – cíl 
Špitálka.

První nám pomyslnou cílovou páskou pro-
běhl Milan Wurst (Cyklo Kyjovský) v čase 
43:12. Pro druhé místo si doběhl Vít Kotolan 
(Němčaňáci) a čas v cíli ukazoval 43:44. Třetí 
cílem proběhl Viktor Novotný (Cyklo Kyjov-
ský) s časem 44:13. 

V kategorii ženy si pro první místo v cíli 
doběhla Markéta Hošková v čase 54:02. Mís-
to druhé patří Denise Ciesarové s časem 56:03 

a třetí příčku si vybojovala Karo-
lína Horáková (BOGOTA) 56:44. 

V průběhu celého odpoledne 
a večera hrála na zahrádce ka-
pela SMP+, které jsme produkci 
na krátko přerušili slavnostním 
vyhlášení výsledků a předání cen. 

Děkujeme všem, kteří podpo-
řili závod jak cenami, tak osobní 
pomocí. Věřím, že za rok se zase 
uvidíme na 49. ročníku Slavkov-
ské pípy. 

Výsledky
1. tým muži – Cyklo Kyjovský
2. tým muži – ASK Slavkov
3. tým muži – Slavkovský pivovar
1. tým ženy – Mcyho vinné sklepy
Nejvíce piv 10 – Jiří Pospíšil 
Nejvíce malých piv 8 – Kateřina Horáčková
1. Slavkovák v cíli – Stanislav Mixa

48. v cíli – Miroslav Tesáček
29 odběhnutých ročníků pípy – Pavel Galata
Poslední tým v limitu – ARMY
Nejstarší účastník – Michal Jandák
Nejvzdálenější běžec – David McClurkin – 
Kanada

Výsledkovka na FB – Slavkovská PÍPA
PK

Austerlitzman • Foto: 5x J. Martinek

Start na Špitálce • Foto: M. Marek

Start • Foto: R. Lánský Vyhlášení výsledků • Foto: J. MartinekPůllitr jako startovní set • Foto: R. Lánský
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Jsme ve finále!
Dne 7. 9. 2021 nás seznámila naše kolegyně 

Ing. Michaela Svobodová s výsledky hodno-
cení soutěže národního kola Trophée Mille 
Česká republika, které pořádá Kraj Vysočina. 
Dne 6. 11. se v prostorách jihlavského City-
parku utkají týmy z těchto 8 škol:

1. Hotelová škola Světlá a střední odborná 
škola řemesel Velké Meziříčí
2. ISŠ Slavkov u Brna, přísp. organizace
3. Labská SOŠ a SOU Pardubice, s. r. o.
4. OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava
5. Obchodní akademie a hotelová škola Ha-

vlíčkův Brod

6. Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, 
hotelová škola a jazyková škola s právem stát-
ní jazykové zkoušky Třebíč

7. SOU A SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o 
8. Střední škola gastronomická Adolpha 

Kolpinga, Žďár Nad Sázavou
Ambice uspět v této národní soutěži měli 

naši zástupci již v minulém roce, ale nyní 
jsme se dostali do finále a moc přejeme na-
šim studentům oboru hotelnictví pod vedením 
Ing. M. Svobodové štěstí a úspěch v tak pres-
tižní soutěži. Budeme Vám držet palce!

V. Kulhánková, ISŠ

Setkání ředitelů školských p. o. JMK
První den nového školního roku byl pro nás 

náročnější než předcházející roky, neboť náš 
zřizovatel vybral naši školu pro organizaci 
Setkání ředitelů školských příspěvkových or-
ganizací JMK. Slavnostní zahájení proběhlo 
v Historickém sále zámku za účasti náměstka 
hejtmana Jiří Nantla, předsedy Výboru pro 
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Richarda 
Zemánka a vedoucího odboru školství Hynka 
Nespěšného. Poté přišla chvíle pro naše odbor-
níky gastronomických oborů, kteří připravili 
pro přítomné občerstvení převážně z regionál-
ních potravin. Všichni přítomní byli spokojeni 
s bezchybnou organizací, obdivovali krásné 
prostory slavkovského zámku a velmi po-
chvalně se vyjadřovali i na adresu našich učite-

lů gastrooborů a studentů, kteří raut připravili 
a na rautu obsluhovali. Jako třešinka na dortu 
mohla být pro zájemce ochutnávka nealkoho-
lických nápojů připravených našimi barmany, 
nebo malá projížďka naším Kaipanem Bona-
partem. Byť jsme byli první „vlaštovkou“, kte-
rá toto setkání organizovala a původní návrh 
byl, že setkání bude putovat v následujících 
letech po dalších školách, již nyní nám bylo 
navrženo, aby se i příští setkání konalo právě 
na Zámku Slavkov – Austerlitz. Všem uči-
telům, zaměstnancům a studentům, kteří se 
podíleli na celé rozsáhlé a náročné organizaci 
velmi děkuji, neboť výborně reprezentovali ne-
jen naši školu, ale přispěli i k propagaci našeho 
města a zámku. V. Kulhánková, ISŠ

Projektový den 2. B HT a 3. B HT
V pátek 10. září 2021 realizovala naše 

škola ve spolupráci s kulturním oddělením 
olomouckého arcibiskupství projektový den 
pro žáky oboru hotelnictví. V rámci interak-
tivních aktivit žáci navštívili Arcibiskupský 
palác a katedrálu sv. Václava, kde se pod 
vedením zkušených lektorů zabývali staveb-
ními slohy, historií olomouckého biskupství 
a arcibiskupství v širším kontextu celé Mora-
vy či významnými historickými osobnostmi. 
V odpoledních hodinách pak na žáky čekala 
prohlídka historického centra Olomouce a ná-
vštěva Svatého Kopečku. V. Hirt, ISŠ

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

Letní sezóna zimních plavců
Po téměř roční koronavirové pauze se slibně 

a bez překážek rozběhl od června Český pohár 
v dálkovém plavání. Zapojili se i plavci oddí-
lu Dálkového a zimního plavání Fides Brno. 
Přestože má poměrně velkou členskou základ-
nu, dálkovému plavání se nevěnují všichni. 
Ne každý totiž zvládne vybrat si z tratí 3 km – 
20 km několikrát do měsíce. V konkurenci 43 
družstev se Fides umístil na 16. místě za oddí-
ly, které se většinou na dálkové plavání speci-
alizují, a můžeme proto letní sezónu pokládat 
za úspěšnou. V jednotlivých závodech a v cel-
kovém umístění stáli v průběhu Českého 

poháru plavci oddílu na stupních vítězů 11x. 
V jednotlivých věkových kategoriích získali 5 
zlatých medailí, 4 stříbrné a 5 bronzových, 4. 
a 5. místo obsadili shodně čtyři plavci. 

K nejúspěšnějším Slavkovákům patřili Jar-
mila Mašová a Ivan Marek. Oba si přivezli 
zlatou medaili z celkového hodnocení v kate-
gorii. Další medaile získaly Hana Hložková 
za 2. místo a Vladimíra Fialová za 3. místo. 
Jana Matuštíková byla čtvrtá, Hana Matýško-
vá a Helena Pavézková páté. 

V závodě MČR na 5 km vybojoval Ivan 
Marek 2. místo, Hana Matýšková v ženské ka-

tegorii 4. místo. Ve štafetách 4x1250 m, které 
se rovněž plavaly jako MČR, byli Slavkováci 
hned ve dvou medailových. Jana Matuštíková 
ve stříbrné, Jarmila a Ivan v bronzové.

Zimní plavecká sezóna začíná již tradič-
ně na koupališti ve Slavkově 9. října. Bývá 
to vždycky netrpělivě očekávané setkání 
po půlroce, tentokrát po celém dlouhém roce 
a všichni už se na novou sezónu i staré přátele 
těší. Následuje 25 sobot, ve kterých se plavci 
z celé republiky budou scházet u řek, rybníků 
a vodních nádrží, aby pro sebe i pro svůj oddíl 
bojovali o body a umístění.  FiV

Džungle pod nohama
V úterý 14. 9. 2021 se třída cukrářek 

v rámci projektových dní mimo školu vydala 
objevovat krásy světa bezobratlých do ma-
lebné přírody pod vysílač Kojál, konkrétně 
na Rychtu v Krásensku. Cílem programu 
bylo přiblížení světa bezobratlých.

Po úvodním přivítání a seznámení s histo-
rií Rychty se holky rozdělily do pěti skupin 
a nafasovaly „loveckou“ výstroj a výzbroj. 
Pak vyrazily lovit bezobratlé, které po jejich 
určení pochopitelně vrátily do přírody.

První lokalitou byl nedaleký rybník, kde 
se povedlo ulovit velké množství „vodních 
potvůrek“, ty pak pomocí určovacích klíčů 
určily. Holky ulovily např. larvy bezobratlé-
ho hmyzu, několik znakoplavek, potápníků, 
bruslařek a dokonce i svléknutou larvu vážky. 

Druhou lokalitou byla louka. Zde se poda-
řilo ulovit velké množství okřídleného bez-
obratlého hmyzu. R. Vaňura, ISŠ

Smutné evropské výročí
V letošním roce uplynulo třicet let od po-

sledního evropského konfliktu, který probíhal 
na území bývalé Jugoslávie. V rámci historie 
a cestovního ruchu navštívil naši školu 8. 9. 
2021 náš bývalý žák Petr Tomek, v současné 
době student mezinárodních vztahů na Ma-
sarykově univerzitě v Brně, který si připravil 
zajímavou přednášku pro třetí a čtvrtý ročník 
na téma tohoto konfliktu, o který se podrobně 
zajímal již na střední škole. V rámci besedy 
se zaměřil na důležité aspekty a témata, která 
musí návštěvník mít na paměti při návštěvě 
těchto balkánských zemí, kde je vzpomínka 
na válečná léta stále živá. Ve druhé části pak 
věnoval prostor aktuálním bezpečnostním 
problémům v souvislosti se situací v Afghá-
nistánu. V. Hirt, ISŠ

Foto: 2x archiv ISŠ



24 9/2021SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

O dějinách studánky, která letos ožila na poutním 
místě Lutršték

Rok 2021 zůstane spolu s rokem 1861 za-
znamenaný na mozaice Panny Marie vložené 
ve výklenku obnovené studánky pod Lutršté-
kem, aby připomínal 160. výročí vzniku pout-
ního místa a zároveň rok velké obnovy celého 
poutního areálu.

Vrcholnou událostí k zakončení oprav rá-
mují dvě slavnosti – posvěcení kostela a no-
vého oltáře za účasti brněnského diecézního 
biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho v neděli 
22. srpna 2021 a požehnání obnovené studán-
ky Panny Marie při hlavní pouti 19. září 2021 
novoříšským opatem Mariánem Rudolfem 
Kosíkem.

Historie poutního místa Lutršték 
u Němčan

Při svěcení kříže dne 7. července 1861 do-
šlo na přímluvu Panny Marie u místní studán-
ky k zázračnému uzdravení slepého vyslou-
žilého vojáka Jakuba Holomčíka z Němčan. 
Tato událost se stala podnětem k velkému 
rozvoji poutí na toto místo a je zaznamenáno 
ještě dalších osm zázračných uzdravení. Ze 
sbírek poutníků byl v letech 1867–1877 po-
staven poutní kostel Panny Marie Bolestné. 
Poutě se konaly na P. Marii Bolestnou v nedě-
li po 15. září a procesí přicházely i s kněžími 
ze Slavkova, z Letonic, Dražovic, Rousínova, 
z lulečské farnosti, z Vážan a Habrovan, z ně-
meckých osad u Vyškova, z Hrušek a Křeno-
vic. Poutníků bývalo až 10 000, k tomu i deset 
kněží. O nanebevzetí P. Marie z Brankovic, 
Chvalkovic a farnosti milonické, z Vyškova 
a Pustiměře, na den Andělů strážných z Ma-
ref a Mouřínova, na sv. Annu z Kučerova, 
dále ze Senetářova, Kotvrdovic, Ruprechtova 
a z Divák. Na jaře mnoho procesí ze Slovác-
ka, z Lanžhota a Dubňan. 

Další zázračná uzdravení
Od svěcení kříže a zázraku uzdravení podle 

zápisu od Františka Šujana z Němčan „začalo 
tam přemnoho lidu ze všech stran putovati, 
předně jen tak každý pro sebe, dále s proce-
sím, ze všech stran, jak s blízka tak i ze zda-
leka, a horlivé modlitby Bohu všemohoucímu 
odesílali a k uctění Blahoslavené Panny Marie 
a ku zvelebení toho chatrného stánečku oběti 
dle možnosti přinášeli.“ F. Šujan zaznamenal 
tyto další zázraky, „které se během toho času 
přihodily a které se k uším představenstva 
obce s pravým důkazem přednesly: 2. Šikl 
Viktor z Lisovic, 11 let, slepý 7 roků, úpl-
ného zraku dosáhl. 3. Děvčátko z Podbřežic, 
9 roků staré, slepé, zraku dosáhlo. 4. Štěpá-
ník, pacholek pošmistra, rok neduživý, plně 
uzdravený. 5. Žena nějakého Chlupa z Vážan 
u Slavkova, měla ruku bolavou, úplně vyho-
jena. 6. Dorota Přikryl z Bohuslavic, na kříže 
celá porouchaná, od jejího neduhu uzdravena. 
7. Leopold Mikoš z Prostějova, mistr tkal-
covský, uzdraven zrak. 8. Děvčátko Františka 
Černá z Kojetína, 8 roků, od těžké padoucí 
nemoci úplného zdraví dosáhlo. Ti všichni 
Blahoslavenou Rodičku Boží za přímluvu 
u Pána Boha prosili a zázraku dosáhli. 9. An-
tonín Bílek, 1946 proražená břišní dutina ojí, 
uzdraven a dožil se vysokého věku. Ostatní 

vyslyšené prosby dokazuje 40 votiv-
ních darů, bohužel o nich neudělal 
nikdo záznam. Pokud máte podobné 
příběhy, sdělte je prosím na faře.

O kapličce a studánce
Dle výpovědi starých němčan-

ských obyvatelů stávala na tom místě 
kaplička od nepaměti a v ní se nalé-
zala socha. Po zboření kapličky byla 
prý postavena zeď s výklenkem, 
do kterého byla dána malá dřevě-
ná soška P. Marie. Tato je nyní restaurovaná 
a přináší se na hlavní pouť. Tuto kapličku na-
hradila kolem roku 1860 nynější kaple, v níž 
se nalézá 2,5 m hluboká studna, ze které vede 
potrubí do spodní vyzděné studánky. Tato 
byla vybudovaná roku 1941 a pro špatný stav 
letos zbouraná a nově vybudovaná podle ná-
vrhu brněnského výtvarníka Milivoje Husáka. 
Zajímavostí je skutečnost, že pramen, který 
se před 35 lety zcela vytratil, v letošním roce 
opět vyprýštil. Nová studánka Panny Marie 
byla požehnaná o pouti 19. září.

P. Milan Vavro

Význam mozaiky na Lutrštéku
Návrh výzdoby je zvolen tak, aby bylo 

v prvním plánu možné zahlédnout tajemství 
Velikonočního tridua. 

Na původním oltářním obrazu je událost 
Velkého Pátku – Matka Boží drží zmučeného 
syna. Na novém oltáři na přední straně je ob-
raz sestoupení do pekel, část z tajemství víry 
– Kristus Pán sestupuje do šeolu, aby rozkro-
čený na zkřížených dveřích za ruku vytáhl 
padlého Adama a Evu z tlamy hříchu a smrti. 
A na ambonu je událost velikonoční neděle – 
Anděl posazený na kamení říká příchozím že-
nám: Není tu, byl vzkříšen. Zaznívá tak popr-
vé Evangelium, radostná zvěst o Vzkříšeném.

Na zadní straně oltáře jsou znázornění 
emauzští učedníci a uprostřed nich Pán Ježíš, 
jak láme chléb. Když chléb rozlomí, emauzští 
učedníci jej najednou poznávají jako svého 
Pána. Také my, když slavíme tajemství Eu-
charistie, poznáváme skrze jeho Tělo a Krev, 
že on je skutečným Pánem.

Na bočních stranách oltáře jsou dva motivy 
spojené s bolestmi Panny Marie – Uvedení 
Páně do chrámu a Ukřižování. Na jedné stra-
ně Matka Boží předává svého Syna v Chrámu 
do rukou proroka Simeona. Na druhé straně 
stojí Matka Boží, obraz Církve, pod křížem 

a sbírá do kalicha Kristovu životadárnou Krev. 
Kristus na kříži je zobrazen jako Velekněz 
s tzv. Efodem na prsou, jak přináší v oběť sám 
sebe. Je znázorněn s otevřenýma očima, tedy 
jako živý, jako ten, kdo přemohl smrt.

P. Milan Vavro

Oprava sochy Ježíše Krista 
v Němčanech

V roce 1950 dal můj dědeček Antonín Bílek 
jako poděkování Pánu Bohu, že se uzdravil 
z velmi těžkého úrazu, postavit sochu Ježí-
še Krista (Božské Srdce Páně) na Lutrštéku 

v Němčanech. Stalo se to v r. 
1946, když se vracel s po-
vozem po státní silnici ze 
Slavkova do Němčan a před 
odbočkou do něj nabouralo 
nákladní auto. Zlomené oje 
mu protlo dutinu břišní a lé-
kaři mu v té době nedávali 
moc nadějí na přežití. Rodi-
na se modlila k Panně Marii 
a vozila mu do nemocnice 
vodu z Lutrštéku. On se však 
uzdravil a jako poděkování 
nechal postavit onu krásnou 
sochu. Bylo to v těžké totalit-

ní době. V tomto roce po 71 letech jsme ne-
chali po domluvě s panem farářem Milanem 
Vavrem sochu zrestaurovat tak, aby mohla 
i nadále sloužit lidem.

Jiří Weinreich

Svěcení studánky 19. 9. 2021 • Foto: O. Svoboda

Foto: J. Formánek

Foto: J. Weinreich
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Program římskokatolické farnosti
Pořad bohoslužeb: nedělní bohoslužby ve Slav-

kově v 9.00 a 18.00, úterý pro děti v 18.00, pátek 
v 18.00.

Svátost smíření: každé úterý 19–20 h. v kostele.
Bohoslužby online: na www.farnostslavkov.cz 

každou neděli v 9.00.
4. 10. Mše sv. s kněžími slavkovského děkanství 

na Lutrštéku v 9.00.
13. 10. Mariánská pouť v Žarošicích v 17.30.
16. 10. Slavkovská iniciativa smíření
24. 10. Misijní neděle, sbírka na misie

Aktuální informace: www.farnostslavkov.cz
www.facebook.com/farnostslavkov
Příspěvek do sbírky: farní účet Česká spořitelna 

1561 2343 89 / 0800.
Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav 

Pacner 737 509 507, slavkov@dieceze.cz

Duhový rok v Karolínce začíná
Koncem letních prázdnin 

se dveře Křesťanské mateřské 
školy Karolínka otevřely, ne 
však ještě dětem, ale pedago-
gickým pracovníkům z různých 
koutů naší republiky. Důvodem 

bylo konání semináře s názvem „Jenom hra?“, 
jehož hlavním cílem bylo pochopení velkého 
významu volné hry dětí. Ty si dokáží hrát 
s čímkoli, potřebují jen čas a prostor, aby se 
do hry mohly úplně ponořit a využily ji tím 
k učení praktickému životu. Naším přáním je, 
abychom si i my, učitelky, našly čas a nechaly 
se vtáhnout do dětské hry.

Prvního září jsme se sešli v menším počtu 
jen s „mazáky“, kteří to ve školce už znají. 
Dostali veliký úkol, a to přivítat písní o bar-
vách Duhový rok. Během zpívání vyměnil 
pan kuchař dřevěné slunce za barevnou duhu 
na hrádku a tím byl úkol splněn.

Od dalšího dne už začaly školku navštěvo-
vat i nové děti. Ve třídě Rybiček jsme nové 
kamarády přivítali písničkou „Dnes poprvé 
jdu do školky“ a každý si mohl vybrat barev-
ný obrázek rybičky jako dáreček a památku 
na první den. Děti se rychle učí napodobo-
váním ostatních, neustále objevují, kde co je, 
s čím a jak si mohou hrát, jak to u nás chodí 
a postupně si zvykají.

Opět se vracím ve vyprávění k naší zahra-
dě. Jako každý rok v ní proběhla údržba dře-

věných herních prvků – houpaček, pískoviště, 
tabule, draka, hrádku, stolu, lavice a zvonič-
ky. Každý kůl bylo třeba odkrýt a omést, s tím 
pomáhaly děti během pobytu na zahradě. Poté 
se muselo vše obrousit a natřít ochranným ná-
těrem. K této činnosti už byli potřeba pomoc-
níci z řad rodičů. Po několika dnech inten-
zivní práce a bzučení brusek bylo vše hotovo 
a výsledek je perfektní. Každému, kdo přiložil 
své ruce k dílu, moc děkujeme za pomoc.

Přejeme novým dětem, ať se jim s námi 
líbí, slziček ubývá a úsměvů na tváři přibývá 
s každým dnem. Kamila Maňásková

Naše město se dočká nového kříže
Slavkov u Brna je město s bohatou kulturní 

minulostí. Generace našich předků nám za-
nechala velké množství historických staveb, 

sakrálních objektů, soch 
aj., které denně zpříjem-
ňují a obohacují náš život. 
Povinností naší generace je 
tyto skvosty zachovat i pro 
budoucí pokolení, popří-
padě i přispět svým dílem 
pro zkulturnění životního 
prostředí. 

Z iniciativy křenovického 
občana Ludvíka Horáčka se 
sešla skupinka „nadšenců“ 
z Křenovic a ze Slavkova, 
která si dala za cíl obnovit 
zaniklý kříž, jenž stával až do poloviny 20. 
století na katastru Slavkova na konci kašta-
nové aleje směrem ke Křenovicím. Na tomto 
místě se dochoval původní základní kámen, 
který bude využit jako přípomínka původního 
kříže. Na něm „vyroste“ kříž nový. 

V současné době jsou již vybetonovány 
základy budoucího kříže, usazena původní 
žulová podesta a během září proběhne úpra-

va okolí. Vybudování kříže 
stojí nemalé finanční pro-
středky. Pokud se vám ná-
pad s obnovou kříže líbí, 
můžete podle svých mož-
ností přispět. Budeme vděč-
ni za jakoukoliv částku. 
O podrobnější informace 
pište na mail malecekb@
seznam.cz nebo volejte 
605 837 020.

Na realizaci přispěje vý-
znamným dílem i město 
Slavkov u Brna, za což si 

zaslouží velké poděkování.
Slavnostní vysvěcení obnoveného kříže je 

plánováno na začátek listopadu; přesné datum 
bude oznámeno v příštím čísle Slavkovského 
zpravodaje. 

Snahou „spolku“ je vrátit do krajiny to, co 
vybudovali naši předkové, co do ní patří a je 
její nedílnou součástí.

Více na www.slavkov-austerlitz.com. bm

Gymnázium a obchodní akademie Bučovice
Před několika dny jsme s velkým očekává-

ní zahájili školní rok 2021/2022. Jeho přípra-
vy poznamenaly události loňského školního 
roku, kdy jsme své žáky vídali více „na dál-
ku“ než ve škole. I na tuto variantu jsme 
připraveni a v případě potřeby zohledníme 
získané zkušenosti. Společně s našimi žáky 
však doufáme, že podobná situace již nena-
stane. Povinné nošení respirátorů nebo roušek 
ve společných prostorách bude snad jedinou 
daní za každodenní kontakt s žáky. 

Jsme rádi, že jsme mohli začít letošní školní 

rok tradičními akcemi. Na počátku měsíce září 
žáci maturitních ročníků absolvovali třídenní 
poznávací zájezd do Prahy, žáky prvních roční-
ků čeká několikadenní adaptační kurz. Učitelé 
ve svých hodinách nyní opakují učivo a získá-
vají přehled o znalostech a dovednostech žáků. 
Jsme si vědomi, že ne každému i přes dobré 
materiální zázemí a snahu učitelů distanční 
způsob výuky vyhovoval. Celkové výsledky 
jsou však často i nad očekávání dobré. Stejně 
tak nás svými výsledky potěšili maturující žáci 
na konci minulého školního roku. Za to všem 

žákům i pracovníkům školy patří mé poděko-
vání. Pro žáky ohrožené neúspěchem připra-
vujeme skupinové i individuální konzultace. 
První z nich proběhly už na počátku letních 
prázdnin. O další nabídce doučování budeme 
s dostatečným předstihem informovat. 

Více se o aktivitách školy dozvíte na webo-
vých stránkách a sociálních sítích, můžete nám 
také psát na školní e-mail gymbuc@gymbuc.cz 
nebo přímo řediteli: reditel@gymbuc.cz.

S přáním všeho nejlepšího a pohody
Jaroslav Honza, ředitel školy

Základ pro kříž • Foto: B. Maleček

Hra na princezny • Foto: 2x archiv KMŠ

Natírání dřevěných prvků
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Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl 
strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz. 

Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení  příspěvku, popř. i nezařazení. 
Příspěvky zasílejte e-mailem nebo osobně na flash disku. 

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku 
v redakci v ul. Zelnice III 1614, Slavkov u Brna

od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 200 Kč.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají 
 autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 25. září 2021

www.slavkovskyzpravodaj.cz  •  www.slavkov.cz

Rybářské závody mládeže 2021
Na základě vládních opatření nařízených 

z důvodu pandemie COVID-19 jsme ne-
mohli v tomto roce uspořádat tradiční květ-
nové rybářské závody pro dospělé a mládež. 
Po následném rozvolnění jsme se rozhodli 
uspořádat v sobotu dne 11. září rybářské zá-
vody mládeže do 15 let. V časných ranních 
hodinách se na startu prezentovalo dvacet 
jedna dětí, z toho dvě dívky. Retenční nádrž 
byla s předstihem dostatečně zarybněna a již 

od samého začátku ryby pěkně braly. Mezi mí-
rovými kapříky byl uloven i lysec délky 64 cm. 
Krásné počasí doplnila i dobrá nálada všech 
přítomných soutěžících, jejich doprovodu, po-
řadatelů a příchozích návštěvníků. Všichni za-
registrovaní obdrželi pěkné ceny a zvlášť byly 
udělovány hodnotné rybářské potřeby od páté-
ho do prvního místa. S celkovým počtem 423 

bodů se umístil na zmiňovaném pátém místě 
Jan Slovák. Následoval ho Jirka Zachrla s 460 
body, Martin Kolařík jich nasbíral 521, David 
Kachlík vychytal 536 bodů a první místo ob-
sadil Marek Kohout s 617 body. Hodnocení 
probíhalo v režimu co centimetr délky ušlech-
tilé ulovené ryby, to jeden bod. Takže Marek 
ulovil kaprů v celkové délce něco málo přes 

šest metrů. Poslední místo obsa-
dila startující dívka s kapříkem 45 
centimetrů. Pokud nás nezastihnou 
nějaká neočekávaná opatření, tak 
hodláme na jaře roku 2022 opět 
uspořádat tradiční smíšené rybář-
ské závody. O jejich termínu vás 
budeme včas informovat. Závěrem 
bych chtěl touto cestou poděkovat 
sponzorům a pořadatelům za ocho-
tu a obětavost a také soutěžícím 
dětem za slušnou účast. Fotogale-
rii naleznete na našich webových 
stránkách www.momrs-slavkov.cz

Petrův Zdar.
Petr Zvonek, jednatel rybářského 

spolku Slavkov u Brna

Rady do zahrady – říjen
Pranostika: Když křížový pavouk se v říjnu 

ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu.
Pokud jste zjistili na nadzemních částech 

rostlin a kořenech zeleniny a hlízách brambor 
nadměrné poškození okusem, může to být 
způsobeno housenkami osenice polní.

Osenice polní: můry a jejich 
nenažrané potomstvo

V posledních letech se i na zahrádkách silně 
rozšířila můra osenice polní – Agrotis sege-
tum. Tento noční motýl patří mezi mimořádně 
škodlivé druhy hmyzu výrazně poškozující 
mnoho druhů rostlin na zahrádkách. Dospěl-
ci létají v noci, a přestože jsou velcí v rozpětí 
křídel 35–45 mm a na délku 16–20 mm, zjiš-
ťují se obtížně. Přispívá k tomu jejich zbar-
vení. Přední křídla jsou hnědá, šedohnědá, 

s nevýraznou tmavší kresbou ledvinovitých 
skvrn. Zadní křídla jsou světle šedožlutá s bí-
lými třásněmi.

Samice kladou několik set až tisíc vajíček 
na různé rostliny, nejčastěji plevele. Housen-
ky prvních vývojových fází (instarů) se živí 
listy, později zalézají do půdy a ožírají všech-
ny typy podzemních orgánů rostlin. Žerou ty-
pickým plýtvavým žírem, kdy rostliny jenom 
překousnou, ale více ji nespotřebují. Protože 
z každé získají jen málo potravy, počet poško-
zených rostlin je velký. Housenky dorůstají 
do 55 mm. Jejich žír je tak silný, že jej lze za-
měnit za poškození hlodavci.

Osenice mívají obvykle jednu generaci. 
V mimořádně teplých letech se od konce 
srpna vyvíjí ještě druhá generace, která je po-
četnější a způsobuje velké škody na podzim. 

Kořenovou zeleninu a brambory je vhodné 
urychleně sklidit.

Ochrana je mimořádně obtížná a musí se 
provést insekticidy v době, kdy mladé hou-
senky ještě žijí na listech. Starší housenky 
v půdě se jen těžko hubí. Přípravky se apli-
kují v noci, kdy housenky vylézají na povrch. 
Úspěšnost ochrany je však malá.

Housenky ožírají i rostliny pěstované doma 
v nádobách v místnostech. Na jejich listech 
se objevují „nevysvětlitelné“ velké otvory 
nebo listy zmizí úplně. Housenky poškozují 
nadzemní části jen v noci, odhalit je můžeme 
za tmy náhlým rozsvícením. Potom je obvyk-
le stačí pouze chytit a zneškodnit.

Převzato z odborné literatury. Nenechte se 
odradit.

Změna prodeje
Prodej jablek a moštů od pěstitele ze Stří-

lek bude zahájen ve čtvrtek 30. září 2021 od 
14.30 do 16.30 hodin a bude pokračovat kaž-
dý čtvrtek ve stejnou dobu. Z technického dů-
vodu je prodej přeložen do zpracovny ovoce 
– moštárny v ulici Lomená 1439. Děkujeme 
za pochopení.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí za-
hrádkáři. Vladimír Luža

Foto: 3x Jiří Šedý

Dílo osenice • Foto: 3x archiv autor Larva osenice polní Osenice polní



Firma Format 1 spol. s r.o.
pracoviště Křenovice u Slavkova u Brna

hledá kolegu k nástupu ihned na pozici:

ZÁMEČNÍK
– SVÁŘEČ

Co můžete očekávat:
•  zázemí stabilní firmy

•  zajímavou zakázkovou práci

•  jednosměnný provoz (od pondělí do pátku)

•  pracovní poměr na dobu neurčitou

•  atraktivní platové ohodnocení odpovídající 
náročnosti práce a výkonu technika

DALŠÍ INFO: tel. 739 069 991, 544 22 36 68
www.format1.cz

Co	vám	můžeme	nabídnout:
•  zázemí prosperující mezinárodní 

společnosti 
•  čisté pracovní prostředí
•  pracovní poměr na dobu 

neurčitou
•  možnost osobního rozvoje, 

jazykové vzdělávání
•  dovolená nad rámec Zákoníku 

práce

•  příplatky nad zákonnou výši
•  kooperativní prémie
•  prémie na letní dovolenou 

a Vánoce
•  věrnostní odměny
•  dotované stravování
•  vitaminové balíčky
•  tábory pro děti zaměstnanců
•  firemní akce a benefity

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

Neváhejte	a	kontaktujte	nás:
email:	Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com;	tel.:	+420	544	425	879;	+420	731	141	123

email:	Lucie.Wutzelova@cz.LRMed.com;	tel.:	+420	544	425	844

Lohmann	&	Rauscher,	s.r.o.,	Bučovická	256,	684	01	Slavkov	u	Brna.

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

hledá	do	svého	týmu	vhodné	kandidáty	/	kandidátky	na	pozice

•		dělnice	ve	zdravotnické	výrobě
•		dělnice	ve	zdravotnické	výrobě	–	
tisk	etiket

•		logistik	EOS
•		skladník/skladnice
•		specialista/ka	hygieny

N O V O S T A V B A  B Y T O V É H O  D O M U  V  O B C I  M I L E O V I C E

PRODEJ BYT  ZAHÁJEN
w w w. z a h r a d y m i l e s o v i c e . c z     + 4 2 0  7 7 5  0 2 6  2 5 3      i n f o @ z a h r a d y m i l e s o v i c e . c z



1 Gbit
490 Kč

CITY
INTERNET TELEFON TELEVIZE MOBIL

RYCHLEJŠÍ NEŽ 
DSL PŘIPOJENÍ4x RYCHLEJŠÍ NEŽ 

WIFI PŘIPOJENÍ20x RYCHLEJŠÍ NEŽ 
5G PŘIPOJENÍ10x

Naše optické připojení
je 4x rychlejší než DSL
připojení ve směru k
zákazníkovi a dokonce
40x rychlejší ve směru
od zákazníka.
Zároveň není důležité
jak daleko je zákazník 
od ústředny.

Naše optické připojení
je až 20x rychlejší než
WIFI připojení.
Rychlost není závislá na
počtu současně připoje-
ných klientů a i ve večer-
ních hodinách je velmi
spolehlivé s nízkou
odezvou. 
Nemusíte řešit ani potíže
s rušením jinými sítěmi.

Naše optické připojení
je 10x rychlejší než
5G připojení směrem
k zákazníkovi a až 100x
ve směru od zákazníka.
Oproti bezdrátovým
přenosům pro optické
sítě není problém 
počasí, ani večerní
špička.

Přejděte do konce října na rychlejsí a spolehlivější připojení a získáte internet s rychlostí 1Gbit,
modem se super rychlou wifi 1700Mbit (se skutečnou propustností 800 Mbit) za korunu, televizi 

s 30 kanály a návratem až 7 dní a to vše až do konce roku 2021 zdarma.  

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

spolehlivý za
bouřky

spolehlivý za
sněhové vánice

spolehlivý ráno,
v poledne i večer


