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Michal Boudný

Covid comeback…
Letošní září si bude-

me pamatovat jako ná-
vrat slavné jarní chřipky. 
Na jaře jsme se drželi, 
v létě jsme viru dali do-
volenou a ten nám to teď 
na podzim spočítá! Oprav-
du již nevím, co si o celé 

situaci myslet. Hygienici to házejí na vládu, 
vláda na hygieniky a do toho laická i odborná 
veřejnost. Zkrátka čekají nás měsíce nejistoty 
a omezení. Věřím však ve zdravý lidský úsu-
dek a duševní klid. 

Město je na případné omezení připraveno, 
ale pevně věřím a doufám, že se březen letoš-
ního roku nebude opakovat. 

Veteranfest v parku. Fotogalerie na str. 2 • Foto: Jana Kotoučková

(Pokračování na straně 3)

Na náhradní termín  
se vyplatilo počkat

Vůně benzínu, nablýskaná auta, motorky, ale 
i traktory, k tomu krásné prostředí zámecké 

zahrady ve Slavkově u Brna. Tak vypadal deva-
tenáctý ročník tradičního Veteranfestu, který se 
kvůli pandemii koronaviru letos uskutečnil ne-
tradičně až první zářijový víkend. Majitelé ve-
teránů ani návštěvníci si ale nestěžovali, od vět-
šiny z nich zaznívalo, že jsou rádi, že se můžou 
vůbec v tak hojném počtu potkat.

Veteranfest i letos potvrdil, že patří k největším 
tuzemským srazům historických aut a motorek. 
„Mám obrovskou radost, že i přes původní oba-
vy, zda se kvůli pandemickým opatřením letošní 
ročník vůbec uskuteční, jsme přivítali v parku jen 
o něco málo aut méně než v loňském roce. V zá-
meckém parku jich zaparkovalo téměř devět sto-
vek,“ uvedla ředitelka festivalu Eva Oubělická. 

Nejen milovníky dnes tak populárních elek-
trických kol poutalo motorové kolo francouzské 

výroby VeloSolex. „Spotřebu mám dobrou, loni 
jsem tam nalil asi litr a půl benzínu. Výhodou je, 
že motor se zvedne a pak jedete jak na normál-
ním kole. Rozhodně je to lepší než elektrokolo, 
to je nuda,“ měl jasno stylově oděný majitel ne-
otřelého přibližovadla Miroslav Kronika. 

Partnerem letošního festivalu byla také spo-
lečnost Renocar, jejíž majitel Miloš Vránek, je 
největší tuzemský sběratel historických vozů 
značky BMW. Jeho flotila nádherně zrenovova-
ných vozů již tradičně ozdobila prostor před pó-
diem a reprezentovala Veteranfest také v pořadu 
Dobré ráno v České televizi.

Vystavované exponáty byly i letos podrobeny 
kritice sedmičlenné odborné poroty, která z de-
víti set aut vybrala 24 nejzajímavějších a udělila 
ceny v šesti kategoriích. Letos se komisaři netra-
dičně zaměřili také na velorexy.

(Pokračování na straně 2)



Návštěvníci však nemuseli obdivovat pou-
ze nádherné stroje. Na pódiu s kulisou zámku se 
po celý den střídali hudebníci s tanečníky a dá-
mami v nádherných prvorepublikových šatech. 
Slavkovskému Veteranfestu již třetím rokem do-

dává dobovou atmosféru swingová kapela Mar-
ty‘s Henpecked Club. Atmosféru dobové tančírny 
zase ukázali lektoři z taneční školy Swing wings 
z Brna. Nechyběl ani nesmrtelný Louis Armstrong 
v podání Františka Procházky. Stylovou módu pak 
předvedly členky Kloboukového klubu pod vede-
ním Radky Chabičovské.

„Jsme rádi, že nám již třetím rokem daří spolu-
pracovat s Technickým muzeem v Brně a s Jiho-

moravským integrovaným dopravním systémem. 
Díky tomu můžeme návštěvníkům nabídnout sty-
lový odvoz z vlakového nádraží dobovými autobu-
sy,“ chválí ředitelka Eva Oubělická.

Mediálním partnerem akce je časopis Automo-
bil, který věnoval každému registrovanému účast-
níkovi jeden výtisk. 

Akce se mohla uskutečnit také díky podpoře Ji-
homoravského kraje. vs

Veteranfest: na náhradní termín se vyplatilo počkat

Veteranfest v parku • Foto: Jana Kotoučková
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Ale nyní raději k dění ve městě. Asfalt 
mezi Hodějicemi a Křižanovicemi je polože-
ný, stavba kruhové křižovatky a s ní spoje-
ných komplikací u cukrovaru jdou do finále. 
S tím jdou samozřejmě ruku v ruce i vášnivé 
komentáře na sociálních sítích. Nejvíce mě 
pobavilo zjištění oznamovatele, že je před 
volbami, proto se tak maká… Rád bych zdů-
raznil, že pisatel má pravdu, protože nějaké 
volby jsou každý rok. Tudíž i letos na podzim 
budete rozhodovat o těch, jež další čtyři roky 
povedou kraj a o tom, kdo šest let bude repre-
zentovat Vyškovsko v Senátu. Kraj a Senát 
jsou prodlouženou rukou města s ústavními 
činiteli a vládou. Bez Jihomoravského kraje 
by se řada věcí v našem městě a správním 
obvodu mnohdy neuskutečnila. Týká se to 
investičních akcí dopravních, sportovních, 
ale i kulturních, na které jsme léta zvyklí 
a po kterých málokdo pátrá, z čeho jsou fi-
nancované. Senát je rovněž velkým pomoc-
níkem starostů a samospráv při jednání se 
státními institucemi, které (a omlouvám se 
za kritiku) se tváří, že města a obce problémy 

nemají a vyřeší je někdo jiný. Bohužel i s tou-
to realitou často bojujeme… 

Jihomoravský kraj patří v naší republice 
mezi TOP stabilní kraje, a při pohledu na pes-
trou paletu kandidátů, uskupení a stran s jejich 
hesly, si připadám někdy v nejmenovaném za-
ostalém regionu jihovýchodní Evropy. Každý 
chce něco zachraňovat, uzdravovat, zesilovat, 
stabilizovat či bojovat proti chybějícím mig-
rantům až z toho mrazí! Proto prosím nepod-
ceňujte krajské a senátní volby a obětujte pár 
minut svého drahocenného času a k volbám 
přijďte. Jídelní lístek je bohatý! 

Ale zpět k dění ve městě. Na své poslední 
schůzi zastupitelstvo podpořilo důležité inves-
tiční akce jako například rekonstrukce chodní-
ku na ulici Tyršova od polikliniky (levá stra-
na) až po bývalou učňovskou prodejnu včetně 
parčíku a dále výstavbu chybějícího chodníku 
od křižovatky Pod Oborou, Tyršova na ulici 
Pod Vinohrady. Technické služby také můžou 
rozšířit svůj vozový park o svozový nakladač 
na plechové zelené kontejnery pro bioodpad, 
které jsou v našem městě téměř v každé ulici. 
Nyní je k tomu vyčleněn jeden vůz, který je 

již za zenitem, a představa, že vypoví službu, 
je více než hororová. Tento systém svozu je 
ojedinělý a mnohá města nám jej závidí. Za-
stupitelé rovněž odhlasovali uvolnění financí 
na nákup stroje na ekologické hubení plevelu. 
Doteď se aplikoval chemický herbicid a rádi 
bychom používali pro půdu neškodnou vyso-
kotlakou horkou páru, která rovněž umí odstra-
nit mastnotu či žvýkačky z dlažby. Z dalších 
bodů bych zdůraznil výkupy a směny pozemků 
pod polními cestami, ke kterým jsme se dlou-
hodobě zavázali. Pokud je vlastníkem město, 
je to pro zahrádkáře a majitele chat jediná jisto-
ta garance přístupu ke svým majetkům. 

A na závěr mi dovolte, vážení čtenáři, 
rozloučit se pozváním na tradiční vyhlášení 
cyklo akce spojené s oslavou čtvrt století dob-
rovolného svazku obcí Ždánický les a Polita-
ví, které se bude konat v pondělí na svatého 
Václava v Hruškách u rybníků. Již nyní vám 
můžu prozradit, že naše město trhlo rekord 
v počtu účastníků cykloace ze všech téměř 
třiceti obcí svazku. Jsme prostě město sportu, 
tak na to buďme pyšní!

 Michal Boudný, starosta města

Covid comeback…
(Dokončení ze strany 1)

Uvolněné miliony město investuje do oprav 
chodníků a nákupu techniky

Zastupitelstvo schválilo rozdělení 13 milio-
nů z neuskutečněného projektu na opravu cest 
v zámeckém parku. Z velké části tuto část-
ku rozdělilo na opravu a dostavbu chodníků 
v ulici Tyršova a na nákup nové techniky pro 
technické služby jako je například stroj na hu-
bení plevele horkou párou. Část peněz také 
míří na dokončení projektu rozšíření mateřské 
školy na Koláčkově náměstí. Zbylých 5,8 mi-
lionů pak město uloží do rezervy na nadchá-
zející období.

Město už spustilo tendr na rekonstrukci 
chodníku v ulici Tyršova. Stavbaři položí no-
vou dlažbu i obrubníky v úseku od polikliniky 
po ulici Pod Oborou, tedy v délce téměř 400 

metrů. Současně také vybudují novou silnici 
vedle bývalého obchodu Jednota. Vznikne 
zde také několik parkovacích stání. Součástí 
zakázky bude také dokončení chodníku v ulici 
Pod Vinohrady. Stavební stroje by se zde měly 
začít pohybovat ještě letos na podzim. 

Z uvolněných třinácti milionů poputuje 
také 2,5 milionů na nákup moderního vyba-
vení pro technické služby. Ty se už od mi-
nulého roku potýkají s poruchovým nosičem 
kontejnerů. „Abychom mohli i nadále udržet 
systém svozu bioodpadu z malých zelených 
kontejnerů, neobejdeme se bez spolehlivého 
vozu. Hákový nosič bude mít i další využi-
tí při údržbě města,“ uvedl starosta Michal 

Boudný. Technologickou novinkou bude také 
zařízení na ekologickou likvidaci plevele. 
Město tak již nebude muset využívat chemic-
ké postřiky – na hubení plevele bude sloužit 
horká pára. Tento stroj bude také nasazován 
do boje s mastnými skvrnami na dlažbě nebo 
odstraňování žvýkaček.

Uvolněné peníze byly původně určeny 
na dofinancování projektu na obnovu a rekon-
strukci cest v zámeckém parku. Město usilo-
valo o poskytnutí dotace evropského fondu 
INTEREG společně se slovenským partnerem 
Lázně Trenčianské Teplice, které žádaly o fi-
nance na podobný projekt v jejich lázeňském 
parku. vs

COVID-19 ukázal své drápky i ve financích města
Zastavení ekonomiky způsobené CO-

VID-19 vydalo první účet. Během několika 
měsíců ekonomika státu změnila svoji tvář. 
Poklesl HDP, státní rozpočet vykázal rekordní 
schodek. Přijaté novely zákona tento schodek 
navyšují až na 500 mld. Kč

Jen za prvních 8 měsíců jsou příjmy města 
z rozpočtového určení daní (RUD) nižší o 10 
mil. Kč. Kolik to bude do konce roku lze jen 
zhruba odhadnout. S výpadkem příjmů si v le-
tošním roce poradíme. Od státu přišel jednorá-
zový příspěvek ve výši 8,5 mil. Kč. Zbývající 
část pokryje snížení výdajů rozpočtu, které 
bylo již v dubnu schváleno zastupiteli.

Otazníkem zůstává vývoj situace v příš-
tím roce. Predikce z MF nejsou povzbudivé. 
Oproti skutečnosti roku 2019, kdy příjmy 
z RUD byly ve výši 101 mil. Kč, zatím počí-
táme s příjmy nižšími o 12 mil. Kč. 

Velkou hrozbou pro rozpočty města obcí 
je avizované zrušení superhrubé mzdy 
a snížení daně z příjmu. Konkrétně pro 
naše město by to znamenalo další snížení 
příjmů o 9–12 mil. Kč. Jen pro vaši informa-
ci – finanční podíl města na rekonstrukci prů-
tahu (od Penny až pod náměstí) odhadujeme 
na 15 mil. Kč.

Jak z toho ven, to je otázka přímo hamle-
tovská. Jak se s touto situací vypořádá návrh 
rozpočtu na rok 2021? Určitě musíme snížit 
výdaje na provoz města – ale na jakou míru? 
Hlavou probíhají různé myšlenky: bezesporu 
omezíme výdaje na propagaci a všechny zbyt-
né výdaje, ale to jistě stačit nebude. Budeme 
propouštět zaměstnance? Budeme snižovat 
mzdy? Odsuneme opravy majetku na další 
roky? Omezíme kulturní akce? Omezíme do-
tace pro spolky? 

Co si můžeme dovolit na straně příjmů? 
Zvolíme cestu, kterou si vybralo např. město 
Rousínov, Ivančice a také i jiná města – ra-
zantní zvýšení daně z nemovitostí? Budeme 
touto cestou financovat tolik potřebné investi-
ce? A které z nich mají prioritu? To jsou otáz-
ky, na které musí odpovědět ve velmi krátké 
době vedení města a zastupitelé.

První odpověď již máme. V pondělí 
21. 9. 2020 schválili zastupitelé zvýšení 
místního koeficientu u daně z nemovitos-
tí z hodnoty 1 na hodnotu 2. Není to tak 
vysoké navýšení jako v jiných městech, ale 
přesto by se měl výběr daně zvýšit přibliž-
ně o 6 mil. Kč. 

Můžeme oprávněně očekávat, že při tvorbě 
rozpočtu na rok 2021 dojde i výraznému sní-
žení výdajů oproti minulému období. 

Marie Jedličková, místostarostka
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
79. schůze RM – 24. 8. 2020

1. RM schvaluje z pověření ZM ze dne 9. 12. 2019, 
číslem usnesení 158/10/ZM/2019 radu města Slavkov 
u Brna schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 
2020 formou rozpočtových opatření v předloženém 
znění, soubor rozpočtových opatření v předloženém 
znění.

2. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových 
opatření v předloženém znění.

3. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření 
města Slavkov u Brna za II. čtvrtletí roku 2020 v před-
loženém znění.

4. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší 
hospodářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2020 v předlo-
ženém znění.

5. RM doporučuje ZM projednat a vzít na vědomí 
závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2019 včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření DSO ŽLaP 2019 
v předloženém znění.

6. RM doporučuje ZM schválit úplatný majetkoprávní 
převod části pozemku parc. č. 2690/193 – ostatní plo-
cha, zeleň v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 40 m2 
z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví pana 
Ing. Hynka Charvata, za cenu 327 Kč/m2 bez DPH. Ná-
klady spojené s převodem nemovitosti (geometrický 
plán, znalecký posudek, správní poplatky, atp.) hradí 
kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platné-
ho zákona.

7. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod části 
pozemku parc. č. 3727/1 orná půda o výměře 52 m2 
v k. ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví pana Marka Že-
mly v zastoupení opatrovníkem paní Marií Žemlovou, 
za cenu dle znaleckého posudku č. 4213-071-2020, tedy 
za 10 726 Kč. Náklady související s převodem nemovi-
tosti (geometrický plán, znalecký posudek a správní po-
platky) uhradí město. Daňové povinnosti budou splněny 
dle platné legislativy. 

8. RM doporučuje ZM schválit směnu části pozemku 
ve vlastnictví města Slavkov u Brna parc. č. 3647/3 orná 
půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 155 m2 za po-
zemky ve vlastnictví pana Karla Sušila, tedy za část po-
zemku parc. č. 3645/3 orná půda o výměře cca 133 m2 
a pozemek parc. č. 3623/33 orná půda o výměře 22 m2, 
vše v k.ú. Slavkov u Brna. Náklady (na geometrický plán 
a správní poplatky) budou hrazeny z poloviny městem 
a z poloviny panem Sušilem. Daňové povinnosti budou 
splněny dle platného zákona.

9. RM doporučuje ZM uzavřít se společností Po-
vodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013 Smlouvu o realizaci 
stavby na majetku Povodí Moravy, s.p., číslo smlouvy 
1337/200-SML, dle předloženého návrhu.

10. RM doporučuje ZM uzavřít se společností 
MIRROR Development s.r.o., 277 41 036, Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o spolupráci, budoucích převodech infra-
struktury a zřízení práva provést stavbu dle předlože-
ného návrhu.

11. RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pro-
stor o výměře 15 m2 na parcele 1784/296 v k. ú. Slavkov 
u Brna, s panem Pavlem Červinkou. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 500 Kč/m2/rok.

12. RM souhlasí se záměrem zveřejnění pronájmu 
části pozemku o výměře cca. 30 m2 parc.č. 527 – ostatní 
plocha v k.ú. Slavkov u Brna. 

13. RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy 
na část pozemku parc. č. 3029/2 ovocný sad o výměře 
1200 m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města dle 
přiložené mapky s panem Milanem Stehlíkem s ročním 
pachtovným ve výši 1 680 Kč.

14. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském 
pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 orná půda v k. 
ú. Slavkov u Brna o výměře cca 95 m2 – zahrádky č. 4 
nacházející se v lokalitě Polní s paní Marií Polachovou, 

15. RM souhlasí s poskytnutím veřejného prostran-
ství o výměře 2 m2 Mgr. Adamu Kutějovi, IČ: 66605890 

na parc. č. 224 k. ú. Slavkov u Brna na Palackého náměs-
tí k umístění reklamního stánku dne 1. 9. 2020 od 8.30 
od 16.00 hod. Za užívání veřejného prostranství bude 
vybrán poplatek dle Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 
o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství.

16. RM souhlasí s uzavřením předloženého dodatku 
č. 2 k dohodě o podmínkách vybudování stavby sjez-
du na pozemcích parc. č. 284, 285, 286/1 a 448 v k.ú. 
Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov 
u Brna, s JUDr. Janem Kovaříkem. 

17.  RM schvaluje realizaci projektu: „Hospodaření 
se srážkovými vodami zámku Slavkov u Brna“ dle před-
loženého projektového záměru a gestorem projektu 
starostu města.

18. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ-
ností ASIO TECH spol. s r.o., Kšírova 552, 619 00 Brno, 
IČ: 489 10 848 na vypracování projektové dokumentace 
na akci: „Hospodaření se srážkovými vodami zámku 
Slavkov u Brna“, dle předloženého návrhu smlouvy.

19. RM schvaluje záměr vyřazení vitrín z napoleon-
ské expozice z majetku města.

20. RM doporučuje ZM spolufinancovat služby soci-
ální rehabilitace poskytovatele PIAFA Vyškov, z.ú. na rok 
2021 ve výši 170.000 Kč.

21. RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku 
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na rok 
2020 s poskytovatelem sociálních služeb Diecézní 
charitou Brno, IČ 44990260, ve výši 99.090 Kč, z toho 
75.000 Kč pro pečovatelskou službu a 24.090 Kč pro 
centrum denních služeb.

22. RM doporučuje ZM schválit předložený Program 
pro poskytování dotací na podporu činností v oblasti 
sociálních služeb pro rok 2021.

23. RM schvaluje poskytnutí dotace z programu 
Podpora podnikání a uzavření veřejnoprávních smluv 
s níže uvedenými žadateli v předloženém znění: David 
Pospíšil, MVDr. Vahang Babayan, Marcela Chmelová, 
Mell, s. r. o.

24. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace 
Centrum Ententyky, z.s., sídlo Heršpice 91, 684 01, IČ: 
27060195 ve výši 25.000 Kč.

25. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace se spolkem Centrum 
Ententyky, u. z., sídlo Heršpice 91, 684 01, IČ: 27060195, 
v předloženém znění.

26. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností 
podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za II. čtvrtletí 
roku 2020. 

27. RM schvaluje rozpočtové opatření ZS-A č. 5 dle 
předložené důvodové zprávy.

28. RM schvaluje program 15. zasedání zastupitel-
stva města v předloženém znění.

80. schůze RM – 27. 8. 2020
1. RM z pověření ZM ze dne 9. 12. 2019, číslem usne-

sení 158/10/ZM/2019 radu města Slavkov u Brna schva-
lovat a provádět změny rozpočtu na rok 2020 formou 
rozpočtových opatření v předloženém znění, rozpočtové 
opatření v předloženém znění.

2. RM doporučuje ZM: schválit prodej bytu č. 1483/1 
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/85, jehož součástí 
je stavba č.p. 1483, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/85 a podílu na společných částech domu o veli-
kosti 398/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Jiřímu Lošťá-
kovi, Slavkov u Brna, za kupní cenu 35 151,26 Kč.

3. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1483/2 
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/85, jehož součástí 
je stavba č.p. 1483, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/85 a na společných částech domu č.p. 1483 o ve-
likosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Svatavě 
Zvonkové, za kupní cenu 42 216, 64 Kč.

4. RM doporučuje ZMschválit prodej bytu č. 1483/3 
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/85, jehož součástí 
je stavba č.p. 1483, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/85 a na společných částech domu č.p. 1483 o ve-

likosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Petru Zvon-
kovi, za kupní cenu 42 216, 64 Kč.

5. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1483/4 
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/85, jehož součástí 
je stavba č.p. 1483, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/85 a na společných částech domu č.p. 1483 o ve-
likosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Milanu Os-
třížkovi, za kupní cenu 42 216, 64 Kč.

6. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1483/5 
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/85, jehož součástí 
je stavba č.p. 1483, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/85 a na společných částech domu č.p. 1483 o ve-
likosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Martinu 
Friesovi, za kupní cenu 42 216,64 Kč.

7. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1484/2 
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí 
je stavba č.p. 1484, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/84 a na společných částech domu č.p. 1484 o veli-
kosti 478/2624 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Marii Kudlo-
vé, za kupní cenu 40 776,26 Kč.

8. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1484/4 
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí 
je stavba č.p. 1484, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/84 a na společných částech domu č.p. 1484 o ve-
likosti 478/2624 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Anně Ruské, 
za kupní cenu 40 776,26 Kč.

9. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1484/5 
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí 
je stavba č.p. 1484, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/84 a na společných částech domu č.p. 1484 o ve-
likosti 583/2624 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Františku 
Kreizlovi, za kupní cenu 49 733,17 Kč.

10. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1485/2 
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/83, jehož součástí 
je stavba č.p. 1485, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/83 a na společných částech domu č.p. 1485 o ve-
likosti 478/2633 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Dagmar 
Temniakové, za kupní cenu 40 336,97 Kč.

11. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu Litavská 
1485/4 vymezeném v pozemku parc. č. 2690/83, jehož 
součástí je stavba č.p. 1485, včetně podílu na pozem-
ku parc. č. 2690/83 a na společných částech domu č.p. 
1485 o velikosti 478/2633 v k.ú. Slavkov u Brna, paní 
Zdeňce Štamfestové, za kupní cenu 40 336,97 Kč.

12. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1485/5 
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/83, jehož součástí 
je stavba č.p. 1485, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/83 a na společných částech domu č.p. 1485 o veli-
kosti 586/2633 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Věře Sekani-
nové, za kupní cenu 49 450,53 Kč.

13. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1486/1 
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/82, jehož součástí 
je stavba č.p. 1486, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/82 a na společných částech domu č.p. 1486 o veli-
kosti 398/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Věře Fojtíko-
vé, za kupní cenu 35 150,26 Kč.

14. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1486/2 
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/82, jehož součástí 
je stavba č.p. 1486, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/82 a na společných částech domu č.p. 1486 o ve-
likosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, MUDr. Anně Ze-
manové, za kupní cenu 42 215,64 Kč.

15. RM doporučuje ZM schválit prodej č. 1486/3 vy-
mezeném v pozemku parc. č. 2690/82, jehož součástí 
je stavba č.p. 1486, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/82 a na společných částech domu č.p. 1486 o ve-
likosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Martinu 
Elznerovi, za kupní cenu 42 215,64 Kč.

16. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1486/4 
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/82, jehož součástí 
je stavba č.p. 1486, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/82 a na společných částech domu č.p. 1486 o ve-
likosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Petru Hala-
míčkovi, za kupní cenu 42 215,64 Kč.

17. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1486/5 
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vymezeném v pozemku parc. č. 2690/82, jehož součás-
tí je stavba č.p. 1486, včetně podílu na pozemku parc. 
č. 2690/82 a na společných částech domu č.p. 1486 
o velikosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, manželům 
Zdeňkovi Mlčochovi a Pavlíně Mlčochové, za kupní cenu 
42 215,64 Kč.

18. RM doporučuje ZM schválit prodej č. 1487/1 vy-
mezeném v pozemku parc. č. 2690/81, jehož součástí 
je stavba č.p. 1487, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/81 a na společných částech domu č.p. 1487 o ve-
likosti 398/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Zdeňku 
Žaroskému, za kupní cenu 35 720,54 Kč.

19. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1487/2 
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/81, jehož součástí 
je stavba č.p. 1487, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/81 a na společných částech domu č.p. 1487 o ve-
likosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Richardu 
Krejčímu, za kupní cenu 42 900,34 Kč.

20. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1487/3 
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/81, jehož součástí 
je stavba č.p. 1487, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/81 a na společných částech domu č.p. 1487 o veli-
kosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Ivetě Svobo-
dové, a paní Lucii Gajové, za kupní cenu 42 900,34 Kč.

21. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1487/4 
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/81, jehož součástí 
je stavba č.p. 1487, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/81 a na společných částech domu č.p. 1487 o veli-
kosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Aleně Klime-
šové, za kupní cenu 42 900,34 Kč.

22. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 1487/5 
vymezeném v pozemku parc. č. 2690/81, jehož součástí 
je stavba č.p. 1487, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/81 a na společných částech domu č.p. 1487 o veli-
kosti 478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Mgr. Romaně 
Gottvaldové, za kupní cenu 42 900,34 Kč.

23. RM schvaluje doplněný program 15. zasedání 
zastupitelstva města v předloženém znění.

81. schůze RM – 7. 9. 2020
1. RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části 

pozemku parc. č. 70 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna 
o výměře cca 40 m2.

2. RM schvaluje realizaci projektu: „Parkování u gol-
fového hřiště“ dle předloženého projektového záměru 
ve variantě 3 a gestorem projektu starostu města.

3. RM schvaluje zajištění studie proveditelnosti „Par-
kování u golfového hřiště“ v rozsahu dle důvodové 
zprávy po zajištění financování.

4. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu 
dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu, vodo-
vodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace na po-
zemcích parc. č. 1196/4 a 1209 v k.ú. Slavkov u Brna, 
které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s paní 
JUDr. Marií Buchtovou, v předloženém znění.

5. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu 
dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu, vodo-
vodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace na po-
zemcích parc. č. 1196/4 a 1209 v k.ú. Slavkov u Brna, 
které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s man-
želi Ing. Tomášem Türkem a Mgr. Michaelou Türkovou, 
v předloženém znění.

6. RM nesouhlasí s poskytnutím veřejného prostran-
ství na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna Ing. Mi-
chaele Filipové, IČ: 09256199 k umístění pojízdné pro-
dejny občerstvení. 

7. RM souhlasí s poskytnutím veřejného prostran-
ství na parkovišti na ulici Boženy Němcové ve Slavkově 
u Brna Ing. Michaele Filipové, IČ: 09256199 k umístění 
pojízdné prodejny občerstvení ve dnech pondělí, středa, 
pátek. 

8. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském 
pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 orná půda 
v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 108 m2 – zahrád-
ky č. 54 nacházející se v lokalitě Polní s paní Ludmilou 
Kellnerovou

9. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na sta-
vební práce, při kterých bude provedena rekonstrukce 
zpevněných ploch na ulici Tyršova a vybudován nový 
chodník na ul. Pod Vinohrady, dle předloženého návrhu 
zadávacích podmínek soutěže.

10. RM rozhoduje na základě předložené zprávy 
o posouzení a hodnocení nabídek, že na veřejnou 
zakázku Tvorba strategických dokumentů ve městě 
Slavkov u Brna 1. část „Metodika strategického řízení 
města“ byla podána nejvhodnější nabídka předlo-
žená uchazečem společností Obce v datech, s.r.o., IČ: 
057 55 875.

11. RM rozhoduje na základě předložené zprávy 
o posouzení a hodnocení nabídek, že na veřejnou za-
kázku Tvorba strategických dokumentů ve městě Slav-
kov u Brna 2. část „Strategie architektonického rozvoje 
města Slavkov u Brna“ byla podána nejvhodnější na-
bídka předložená uchazečem společností AQE advisors, 
a.s., IČ: 269 54 770.

12. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ-
ností Obce v datech, s.r.o., IČ: 057 55 875 na zpracování 
„Metodiky strategického řízení města“ dle předložené-
ho návrhu smlouvy. 

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ-
ností AQE advisors, a.s., IČ: 269 54 770 na zpracování 
„Strategie architektonického rozvoje města Slavkov 
u Brna“ dle předloženého návrhu smlouvy. 

14. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní 
smlouvě ze dne 25. 9. 2019 k bytu č. 1, Fügnerova 109, 
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Marcelou Jovsajovou, 
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31. 12. 2020 
za smluvní nájemné 103 Kč/m2.

15. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 5, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s pa-
nem Janem Dvořáčkem. Nájemní smlouva bude uzavře-
na na dobu určitou do 31. 12. 2022 s nájemným dle 
aktuálního ceníku nájemného pro obecní byty.

16. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 3, Zlatá Hora 1357, Slavkov u Brna, s paní 
Renatou Žemlovou. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou do 31. 12. 2022 s nájemným dle aktu-
álního ceníku nájemného pro obecní byty.

17. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 4, Litavská 1496, Slavkov u Brna, s paní 
Jitkou Floriánovou. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou do 31. 12. 2022 s nájemným dle aktu-
álního ceníku nájemného pro obecní byty.

18. RM schvaluje poskytnutí peněžitého daru společ-
nosti Hudební nástroje „Preisinger“, spol. s r. o., Kubí-
kova 2, 628 00 Brno, IČ: 18826750, na výdaje spojené 
s uspořádáním koncertu Johann Strauss „Z operety 
do operety“, dne 12. 9. 2020, ve výši 12.000 Kč.

19. RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi 
městem Slavkov u Brna jako dárcem a společností Hu-
dební nástroje „Preisinger“, spol. s r. o. jako obdarova-
ným, v předloženém znění.

20. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Zá-
kladní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková 
organizace na školní rok 2020/21

21. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Zá-
kladní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková orga-
nizace na školní rok 2020/2021. 

22. RM bere na vědomí zajištění způsobu stravování 
dětí na odloučeném pracovišti MŠ Koláčkovo náměstí 
107, Slavkov u Brna, po dobu nemoci kuchařky.

23. RM schvaluje ceník zájmového vzdělávání Domu 
dětí a mládeže, příspěvková organizace na školní rok 
2020/2021 v předloženém znění.

24. RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou 
vyhlášku města Slavkov u Brna o stanovení koeficien-
tů pro výpočet daně z nemovitých věcí v předloženém 
znění.

25. RM doporučuje ZM schválit návrh rozpočtového 
opatření č. návrhu 48 v předloženém znění

26. RM schvaluje výši navrhované odměny pro ředi-
telku ZS-A za 1. pololetí roku 2020.

82. schůze RM – 14. 9. 2020
1. RM doporučuje ZM vzít na vědomí záměr výstav-

by svazkové školy v lokalitě za autobusovým nádražím 
ve smyslu předložených materiálů. 

2. RM doporučuje ZM uložit RM: stanovit potřebnou 
kapacitu svazkové školy a jejich provozů; zajistit obje-
mově provozní studii, která prověří možnosti zástavby 
a dopravní obsluhy; připravit podklady pro založení 
dobrovolného svazku obcí.

15. zasedání ZM – 7. 9. 2020
1. ZM bere na vědomí zápis z 12. zasedání finanč-

ního výboru.
2. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření 

v předloženém znění.
3. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 34–42 

v předloženém znění.
4. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření 

v předloženém znění.
5. ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 43 

v předloženém znění.
6. ZM schvaluje rozpočtového opatření č. návrhu 48 

v předloženém znění.
7. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov 

u Brna za II. čtvrtletí roku 2020 v předloženém znění.
8. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské 

činnosti za II. čtvrtletí roku 2020 v předloženém znění.
9. ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO ŽLaP 

za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hos-
podaření DSO ŽLaP 2019 v předloženém znění.

10. ZM schvaluje čerpání Fondu správy majetku 
na akci „Poliklinika – garáže a betonová plocha dvora“ 
v předloženém znění.

11. ZM schvaluje předložený Program pro poskytová-
ní dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb 
pro rok 2021.

12. ZM schvaluje systém spolufinancování sociálních 
služeb pro občany Slavkovska v roce 2021 podle Pravi-
del JMK pro léta 2021–2022 a deklaruje potřebnost a fi-
nanční podporu pro služby uvedené v tabulce zařazené 
do skupiny A dle možností rozpočtu města za podmínky, 
že služby úspěšně projdou dotačním řízením JMK a ORP 
Slavkov u Brna.

13. ZM schvaluje prodej bytu č. 1483/1 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/85, jehož součástí je stavba č.p. 
1483, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/85 a po-
dílu na společných částech domu o velikosti 398/2310 
v k.ú. Slavkov u Brna, panu Jiřímu Lošťákovi, za kupní 
cenu 35 151,26 Kč.

14. ZM schvaluje prodej bytu č. 1483/2 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/85, jehož součástí je stavba 
č.p. 1483, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/85 
a na společných částech domu č.p. 1483 o velikosti 
478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Svatavě Zvonkové, 
za kupní cenu 42 216, 64 Kč.

15. ZM schvaluje prodej bytu č. 1483/3 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/85, jehož součástí je stavba 
č.p. 1483, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/85 
a na společných částech domu č.p. 1483 o velikosti 
478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Petru Zvonkovi, 
za kupní cenu 42 216, 64 Kč

16. ZM schvaluje prodej bytu č. 1483/4 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/85, jehož součástí je stavba 
č.p. 1483, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/85 
a na společných částech domu č.p. 1483 o velikosti 
478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Milanu Ostřížkovi, 
za kupní cenu 42 216, 64 Kč

17. ZM schvaluje prodej bytu č. 1483/5 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/85, jehož součástí je stavba 
č.p. 1483, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/85 
a na společných částech domu č.p. 1483 o velikosti 
478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Martinu Friesovi, 
za kupní cenu 42 216,64 Kč

18. ZM schvaluje prodej bytu č. 1484/2 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí je stavba 
č.p. 1484, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/84 
a na společných částech domu č.p. 1484 o velikosti 
478/2624 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Marii Kudlové, 
za kupní cenu 40 776,26 Kč

19. ZM schvaluje prodej bytu č. 1484/4 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí je stavba 
č.p. 1484, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/84 
a na společných částech domu č.p. 1484 o velikos-
ti 478/2624 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Anně Ruské, 
za kupní cenu 40 776,26 Kč

20. ZM schvaluje prodej bytu č. 1484/5 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/84, jehož součástí je stavba 
č.p. 1484, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/84 
a na společných částech domu č.p. 1484 o velikosti 
583/2624 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Františku Kreizlo-
vi, za kupní cenu 49 733,17 Kč.
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Na opravě silnice využívané cyklisty  
se podílel i Slavkov

Město Slavkov u Brna spolu s obcemi 
Hodějice a Křižanovice opravily cestu podél 
železniční trati. Tato silnice byla dlouhodobě  
v havarijním stavu a cyklisté se tak při projíž-
dění hlubokých děr často obávali nejen o svá 
kola, ale i zdraví. Slavkov se do společného 
projektu zapojil zejména proto, aby touto re-
konstrukcí pomohl zkvalitnit cyklomožnosti 

svých obyvatel a v důsledku „prodloužil“ stá-
vající cyklostezku vybudovanou v roce 2018. 
Díky kvalitnímu povrchu tak může být cesta 
využívaná i in-line bruslaři. Silnice je také 
vstupní branou do Ždánického lesa, který se 
rozprostírá za obcí Rašovice. (I zde se připra-
vuje stavba cyklostezky mezi obcemi Křiža-
novice a Rašovice.) vs

Oblastní charita Hodonín
Poskytuje lidem od 18 let, kteří se ocitli 

v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková 
situace hrozí, bezplatné poradenství v násle-
dujících oblastech:
•  Rodina a mezilidské vztahy (manželství, 

rodičovství, výživné)
•  Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost 

(podpora při hledání zaměstnání, životopis, 
práva a povinnosti stran)

•  Sociální systémy a služby (orientace v so-
ciálních systémech, druhy dávek, odvolání, 
pomoc při vyhledání služeb)

•  Řešení dluhů včetně oddlužení (rodinný 
rozpočet, práva a povinnosti dlužníka, pod-
pora při řešení dluhů). Poradna je akredito-
vaným pracovištěm pro bezplatné sepisová-
ní a podávání návrhů na povolení oddlužení. 

•  Ochrana spotřebitele (odstoupení od 
smlouvy, reklamace, práva a povinnosti 
stran)

•  Bydlení (nájemní bydlení, trvalý pobyt, vzo-
ry smluv)

•  Občanská práva (pomoc s komunikací 
s úřady, práva a povinnost stran)

•  Majetkoprávní vztahy (vlastnictví, soused-
ské vztahy)

•  Podpora v nouzi (dle možností zprostřed-
kování pomoci Charity ČR).

Co v rámci poradenství děláme: 
Informujeme o právech a povinnostech, kte-

ré vyplývají ze zákonů, vysvětlujeme obsah 
úředních dokumentů a dalších listin, nabízíme 
podporu při řešení nepříznivé sociální situace. 
Pomáháme při sepisování dopisů, návrhů, žá-
dostí, při komunikaci s institucemi a úřady. 

Poradenství poskytujeme na pracovištích 
poradny, případně telefonicky nebo přes on-
line poradnu na našich webových stránkách. 
Osobám, které se ze závažných (např. zdra-

votních) důvodů nemohou do poradny dosta-
vit, i mimo prostory poradny.

Poradna je registrovanou sociální službou 
dle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách odborné sociální poradenství. Pora-
denství poskytují odborně proškolení sociální 
pracovníci.

Pracoviště Slavkov u Brna, Polní 1444, 
684 01 Slavkov u Brna (dům s pečovatelskou 
službou, prostřední vchod)
Tel.: +420 544 212 021, +420 731 646 977
Pracoviště Bučovice, Sovětská 912, 685 01 
Bučovice (budova polikliniky, 1. patro)
Tel.: +420 517 380 451, +420 739 389 266
Pracoviště Hodonín, Wilsonova 4441/9, 
695 05 Hodonín, tel. +420 731 425 497

Doporučujeme předchozí telefonické objed-
nání. Více informací na hodonin.charita.cz.

Charita Hodonín

21. ZM schvaluje prodej bytu č. 1485/2 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/83, jehož součástí je stavba 
č.p. 1485, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/83 
a na společných částech domu č.p. 1485 o velikosti 
478/2633 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Dagmar Temnia-
kové, za kupní cenu 40 336,97 Kč.

22. ZM schvaluje prodej bytu Litavská 1485/4 vy-
mezeném v pozemku parc. č. 2690/83, jehož součástí 
je stavba č.p. 1485, včetně podílu na pozemku parc. č. 
2690/83 a na společných částech domu č.p. 1485 o veli-
kosti 478/2633 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Zdeňce Štam-
festové, za kupní cenu 40 336,97 Kč.

23. ZM schvaluje prodej bytu č. 1485/5 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/83, jehož součástí je stavba 
č.p. 1485, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/83 
a na společných částech domu č.p. 1485 o velikosti 
586/2633 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Věře Sekaninové, 
za kupní cenu 49 450,53 Kč.

24. ZM schvaluje prodej bytu č. 1486/1 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/82, jehož součástí je stavba 
č.p. 1486, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/82 
a na společných částech domu č.p. 1486 o velikosti 
398/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Věře Fojtíkové, 
za kupní cenu 35 150,26 Kč.

25. ZM schvaluje prodej bytu č. 1486/2 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/82, jehož součástí je stavba 
č.p. 1486, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/82 
a na společných částech domu č.p. 1486 o velikosti 
478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, MUDr. Anně Zemanové, 
Slavkov u Brna, za kupní cenu 42 215,64 Kč.

26. ZM schvaluje prodej č. 1486/3 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/82, jehož součástí je stavba 
č.p. 1486, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/82 
a na společných částech domu č.p. 1486 o velikosti 
478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Martinu Elznerovi, 
za kupní cenu 42 215,64 Kč.

27. ZM schvaluje prodej bytu č. 1486/4 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/82, jehož součástí je stavba 

č.p. 1486, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/82 
a na společných částech domu č.p. 1486 o velikosti 
478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Petru Halamíčko-
vi, za kupní cenu 42 215,64 Kč.

28. ZM schvaluje prodej bytu č. 1486/5 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/82, jehož součástí je stavba 
č.p. 1486, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/82 
a na společných částech domu č.p. 1486 o velikosti 
478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, manželům Zdeňko-
vi Mlčochovi, a Pavlíně Mlčochové, za kupní cenu 
42 215,64 Kč.

29. ZM schvaluje prodej č. 1487/1 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/81, jehož součástí je stavba 
č.p. 1487, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/81 
a na společných částech domu č.p. 1487 o velikosti 
398/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Zdeňku Žaroské-
mu, za kupní cenu 35 720,54 Kč.

30. ZM schvaluje prodej bytu č. 1487/2 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/81, jehož součástí je stavba 
č.p. 1487, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/81 
a na společných částech domu č.p. 1487 o velikosti 
478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, panu Richardu Krejčí-
mu, za kupní cenu 42 900,34 Kč.

31. ZM schvaluje prodej bytu č. 1487/3 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/81, jehož součástí je stavba 
č.p. 1487, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/81 
a na společných částech domu č.p. 1487 o velikosti 
478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Ivetě Svobodové, 
a paní Lucii Gajové, za kupní cenu 42 900,34 Kč

32. ZM schvaluje prodej bytu č. 1487/4 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/81, jehož součástí je stavba 
č.p. 1487, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/81 
a na společných částech domu č.p. 1487 o velikosti 
478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Aleně Klimešové, 
za kupní cenu 42 900,34 Kč.

33. ZM schvaluje prodej bytu č. 1487/5 vymezeném 
v pozemku parc. č. 2690/81, jehož součástí je stavba 
č.p. 1487, včetně podílu na pozemku parc. č. 2690/81 

a na společných částech domu č.p. 1487 o velikosti 
478/2310 v k.ú. Slavkov u Brna, paní Mgr. Romaně Go-
ttvaldové, za kupní cenu 42 900,34 Kč.

34. ZM schvaluje uzavření se společností Povo-
dí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013 Smlouvy o realizaci 
stavby na majetku Povodí Moravy, s.p., číslo smlouvy 
1337/200-SML, dle předloženého návrhu.

35. ZM schvaluje uzavření se společností MIRROR 
Development s.r.o., 277 41 036, Dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o spolupráci, budoucích převodech infrastruktury 
a zřízení práva provést stavbu dle předloženého návrhu.

36. ZM schvaluje úplatný převod části pozemku parc. 
č. 3727/1 orná půda o výměře 52 m2 v k. ú. Slavkov 
u Brna ve vlastnictví pana Marka Žemly v zastoupení 
opatrovníkem paní Marií Žemlovou, za cenu dle znalec-
kého posudku č. 4213-071-2020, tedy za 10 726 Kč. Ná-
klady související s převodem nemovitosti (geometrický 
plán, znalecký posudek a správní poplatky) uhradí město. 
Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy. 

37. ZM schvaluje směnu části pozemku ve vlastnic-
tví města Slavkov u Brna parc. č. 3647/3 orná půda 
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 155 m2 za pozemky 
ve vlastnictví pana Karla Sušila, tedy za část pozemku 
parc. č. 3645/3 orná půda o výměře cca 133 m2 a po-
zemek parc. č. 3623/33 orná půda o výměře 22 m2, vše 
v k.ú. Slavkov u Brna. Náklady (na geometrický plán 
a správní poplatky) budou hrazeny z poloviny městem 
a z poloviny panem Sušilem. Daňové povinnosti budou 
splněny dle platného zákona.

38. ZM schvaluje úplatný majetkoprávní převod části 
pozemku parc. č. 2690/193 – ostatní plocha, zeleň v k. 
ú. Slavkov u Brna o výměře cca 40 m2 z vlastnictví města 
Slavkov u Brna do vlastnictví pana Ing. Hynka Charvata, 
za cenu 327 Kč/m2 bez DPH. Náklady spojené s převo-
dem nemovitosti (geometrický plán, znalecký posudek, 
správní poplatky, atp.) hradí kupující. Daňové povinnos-
ti budou splněny dle platného zákona.

Úplné znění na www.slavkov.cz

Silnice před opravou • Foto: archiv MÚ
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Informace k volbám
Právo volit do zastupitelstva kraje má ob-

čan ČR, který alespoň 2. den voleb dosáhne 
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému 
pobytu v obci, která náleží do územního ob-
vodu kraje.

Voličem do Senátu je občan ČR, který ale-
spoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let. Ve 2. kole voleb do Senátu může vo-
lit i občan, který alespoň druhý den konání 2. 
kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Způsob hlasování 
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlaso-

vacích lístků vstoupí volič do prostoru určené-
ho k úpravě hlasovacích lístků. V tomto pro-
storu vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek.

Krajské volby: Na hlasovacím lístku, který 
vkládá do šedé úřední obálky, může zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandi-
dátů uvedených na témže hlasovacím lístku 
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. 

Senát: Každý zaregistrovaný kandidát je 
uveden na samostatném hlasovacím líst-
ku, který se již neupravuje. Hlasovací lístky 
i úřední obálky pro 1. kolo senátních voleb 
jsou žluté barvy.

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 30. 9. 2020 do 16 hodin nebo písem-
ně s ověřeným podpisem (popř. prostřednic-
tvím datové schránky) ve lhůtě do 25. 9. 2020.

Hlasování ve volebních místnostech pro-

běhne za zpřísněných hygienických opatření, 
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 vlastní psací potřeby pro úpravu 
volebních lístků nebo si hlasovací 
lístek upravit předem. Nezbytné 
bude i dodržování 2 m odstupů.

Zvláštní způsoby hlasování osob 
s nařízenou karanténou nebo izo-
lací z důvodu COVID-19 podle 
zákona 350/2020 Sb, o zvláštních 
způsobech hlasování ve volbách 
do zastupitelstev krajů a do Senátu 
v roce 2020 (netýká se karantény 
nebo izolace z jiného důvodu).

Volební stanoviště pro hlasování 
z auta (drive-in) je umístěno na ad-
rese Vyškov, parkoviště nám. Čsl. 
armády u pivovaru (vedle Rotundy), 
vjezd a výjezd z ulice Českosloven-
ské armády proti bráně pivovaru. 

Hlasování na tomto stanovišti 
bude probíhat ve středu 30. 9. 2020 
od 7.00 hod do 15.00 hod.

Pro hlasování do zvláštní pře-
nosné volební schránky z důvodu 
karantény nebo izolace kontaktujte 
krajský úřad, telefonní číslo bude 
zveřejněno na webu kr-jihomorav-
sky.cz od 22. 9. 2020.

Pro hlasování při pobytu v pobytovém za-
řízení, které bylo orgány hygieny uzavřeno 
z důvodu COVID-19 není potřeba se jednotli-
vě nahlašovat, zvláštní volební komise zříze-
ná krajským úřadem takové zařízení navštíví 
automaticky. BF

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu 
Parlamentu ČR

Starosta města Slavkov u Brna podle § 27 
zákona číslo 130/2000 Sb., o volbách do za-
stupitelstev krajů a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 
15, odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů ve znění 
pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do zastupitelstev krajů a I. kolo 
voleb do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční: 
dne 2. 10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin 
a dne 3. 10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 ho-
din, příp. II. kolo voleb do Senátu Parlamentu 
ČR se uskuteční: dne 9. 10. 2020 od 14.00 ho-
din do 22.00 hodin a dne 10. 10. 2020 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do zastupitelstev 
krajů a do Senátu 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 náměstí, Lidic-
ká, Malčevského, Malinovského, Na golfovém 
hřišti, Pod Oborou čp. 1818–1829, Příční, Sa-
dová, Tyršova část čp.: 331, 556, 557, 561, 563, 
U stadionu, Zahradní, Zborovská, ev. č. 1.

Ve volebním okrsku č. 2 je místnost pro 
hlasování v budově Městského úřadu, Pa-
lackého náměstí čp. 65, 1. patro (zasedací 
místnost), pro voliče s adresou místa trvalého 
pobytu: 

Brněnská, Čsl. Červeného Kříže, Dvůr Ryb-
ník, Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollá-
rova, Křenovická, Lomená, Nerudova, Palac-
kého náměstí, Pustá, Slovákova, Špitálská, 
U Mokřadu, U Synagogy, U Valu I., U Valu II., 
Úzká, Za Branou, Zámecká, Zelnice I, Zelnice 
II, Zelnice III, Zelnice IV., Zelnice V. 

Ve volebním okrsku č. 3 je místnost pro hla-
sování na Základní škole Tyršova ulice čp. 997, 
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu: 

Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.: 
ev. č. 300, ev. č. 301, 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 Vinohra-
dy, Purkyňova, Slunečná, Sušilova, 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.

Ve volebním okrsku č. 4 je místnost pro 
hlasování na Základní škole Komenského 
náměstí čp. 495 – nová budova, pro voliče 
s adresou místa trvalého pobytu: Havlíčko-
va, Krátká, Okružní, Slovanská, Smetanova, 
U Mlýna, Zlatá Hora část čp.: 1243–1246, 
1348–1376.

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, Litav-
ská, Luční, Nádražní, Polní, Sídliště Nádraž-
ní, Topolová, U Splavu, U Vily.

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

4. Každému voliči budou dodány nejpozdě-
ji 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev 
krajů a do Senátu Parlamentu ČR hlasovací 
lístky do místa trvalého pobytu. Ve dnech 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

Marie Jedličková, místostarostka



8 9/2020SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Začátek nového školního roku v MŠ Zvídálek
V tomto školním roce jsme 

poprvé v naší mateřské škole 
přivítali 67 nových dětí. Po-
čáteční slzičky některých dětí 
už pominuly a většina se těší 
na nové kamarády, hračky 

a pestrý program. 
Mateřská škola Zvídálek má dvě budovy 

s celkovou kapacitou 208 dětí. Z důvodu in-
kluzivního vzdělávání je v letošním školním 
roce snížen počet dětí na 204.

V době hlavních prázdnin byly v budově 
mateřské školy na Komenského náměstí už 
ve všech třídách vyměněny koberce. Třídy, 
chodby a šatny byly vymalovány. V budově 
na Koláčkově náměstí proběhla rekonstrukce 
kotelny a hromosvodu. Také zde byla prove-
dena oprava malby ve třídách, šatnách a škol-
ní kuchyni. 

Náš Školní vzdělávací program „Jsem ma-
teřáček, zvídavý žáček“ je souladu se závaz-
ným novelizovaným dokumentem a odpovídá 
současným trendům předškolního vzdělávání. 

I nadále je doplněn dílčími projekty. Od září 
jsme ho vložili do systému České školní in-
spekce – InspIS. Tento systém nám ulehčí prá-
ci při tvorbě třídních vzdělávacích programů, 
ve kterých budeme pro děti připravovat roz-
manitou nabídku činností tak, aby odcházely 
domů spokojené.

Od ledna 2019 probíhá spolupráce naší ma-
teřské školy s Masarykovou univerzitou Brno. 
Studentky u nás vykonávají odbornou peda-
gogickou praxi. Kolegyním učitelkám i ředi-
telkám z jiných mateřských škol poskytujeme 
poradenskou činnost. 

Mateřská škola je zapojena do pokračování 
projektu, který je spolufinancován Evropskou 
unií – Šablony II. Tento projekt využíváme 
zejména na financování školních asistentů.

Velkou pozornost budeme nadále věno-
vat logopedické prevenci a přípravě dětí –
předškoláků na povinnou školní docházku. 
V rámci projektu „Rovná záda“, zaměřeného 
na prevenci poruch vadného držení těla dále 
spolupracujeme s Mgr. Hanou Charvátovou.

Pro děti jsou v průběhu roku přichystány 
kulturní a výukové programy. Ve spolupráci 
s Místním akčním plánem rozvoje vzdělá-
vání jsou pro předškoláky připraveny akti-
vity „S robotem do pohádky“ a „Hřebíčky 
a kladívko“, které podporují polytechnické 
vzdělávání. Další akce pro děti, rodiče i veřej-
nost budeme plánovat podle aktuální situace 
vzhledem k šíření koronaviru.

Poděkování patří všem sponzorům, kteří 
svými dary podporují činnost naší mateřské 
školy.

Už na začátku školního roku jsme díky 
paní vedoucí prodejny „Hračkov“ získali pro 
všechny děti výtvarné potřeby – pastelky, plas-
telínu, lepidla, barevné papíry. Veškeré spon-
zorské dary vždy využíváme ve prospěch dětí. 

Přejeme si, aby se dětem u nás líbilo, cho-
dily do školky rády, našly si nové kamarády 
a poznaly spoustu zajímavých věcí. Naším 
cílem je vytvořit pro všechny pohodové, in-
spirující a příjemné prostředí.

Eva Jurásková a Dagmar Červinková

Pohodová turistika TS BOTA
Pohodová turistika zahrnuje především 

výšlapy v délce do 10 km, zejména v oblas-
ti Slavkova, Bučovic nebo Vyškova. Termín 
vycházek je každou středu, pokud není pro-
gramem stanoven jiný den. Program zahrnuje 
datum, čas a místo startu, popis trasy, cíl, dél-
ku trasy a přibližný čas návratu do Slavkova. 
Účastník nemusí být členem klubu seniorů, 
nemusí se přihlašovat, ani registrovat. Vychá-
zek se mohou zúčastňovat i děti v doprovodu 
dospělých. Vzhledem k tomu, že se vycházky 
konají za každého přijatelného počasí (s vý-
jimkou dlouhotrvajícího deště), doporučuji 
vzít si vedle svačiny a nápoje také deštník 
nebo pláštěnku. Účastníci vycházky nejsou 
pojištěni, účast je na vlastní nebezpečí.

7. 10. – Burčákový pochod: Šidleny
Odjezd: V 8.07 hod. z aut. nádraží ve Slav-

kově do Kyjova. Odtud v 9.14 hod. odjezd 
do Milotic. Trasa: Milotice–Závistě–Šidleny–

Náklo–Přírodní rezervace Horky–Milotice. 
Délka trasy: 8 km. 

Návrat: Autobusem z Milotic v 13.35 hod. 
do Kyjova a odtud v 13.56 hod. do Slavkova.

14. 10. – Tvrz Kepkov
Odjezd: V 9.07 hod. z aut. nádraží ve Slav-

kově na Těšanku. Trasa: Těšanka–Červený 
kříž–Kepkov–Mušenice–Zelený statek. Délka 
trasy: 8 km. 

Návrat: Ve 14.00 hod. autobusem z Rašo-
vic do Křižanovic, odtud vlakem v 14.35 hod. 
do Slavkova. 

21. 10. – Kaprálův mlýn
Odjezd: V 9.13 hod. z aut. nádraží ve Slav-

kově do Bedřichovic, rozc., odtud v 9.55 
do Hostěnice, chaty a odtud v 10.17 hod. 
do Ochozi, myslivna pod Hádkem. Trasa: 
Hádek–Netopýrka–jeskyně Pekárna–Kaprá-
lův mlýn–rozhledna Mokrá-Horákov. Délka 

trasy: 7 km. Návrat: Autobusem z Mokré-Ho-
rákov ve 14.12 hod. do Bedřichovic, rozc., 
odtud v 14.35 do Slavkova. 

28. 10. – Seče
Odjezd: V 8.52 hod. vlakem ze Slavkova 

do Vlkoše. Trasa: Vlkoš–Malá strana–Seče- 
Doubrava–Moravská vinná–Vracov. Délka 
trasy: 6 km.

Návrat: Vlakem z Vracova do Slavkova 
v 13.15 hod. 

4. 11. – Zamykání hor na Zeleném 
statku

Odjezd: V 9.07 hod. autobusem ze Slavko-
va na Těšanku. Trasa: Těšanka–Červený kříž–
Buchlová–Jalový dvůr–Na Zeleném statku. 
Délka trasy: 7 km.

Návrat: Autobusem z Rašovic v 14.00 hod. 
do Křižanovic, odtud vlakem v 14.35 hod. 
do Slavkova. František Navrátil

Klub seniorů informuje
Prázdniny skončily, obvyklá 

doba dovolených také, a tak 
obvykle začínal čas podzim-
ních aktivit. Slavkovský senior 
klub by Vás rád přivítal na dal-
ších akcích, ale vzhledem 
ke stávající situaci, kdy se neví, 
co bude zítra, je těžké organi-
zovat akce v delším časovém 
horizontu.

V době, kdy čtete tyto řád-
ky, už účastníci jen vzpomínají 
na čas strávený v Janáčkově 
divadle na dětské opeře Ferda 
Mravenec, kde si děti, a nako-
nec i dospělí, užívali s herci i baleťáky diva-
dla v dílničce před představením s focením 
v maskách a hrami. Bylo to velmi milé.

Další akcí je zájezd do slo-
vanského hradiště v Mikulči-
cích dne 17. 9. s následným 
přemístěním do Mikulova, kde 
bude individuální volno tak, 
aby si každý mohl užít tu část 
města, která ho zajímá.

Zájezd do senátu v Praze byl 
zrušen, protože do odvolání 
je senát pro tyto akce nepří-
stupný. Uvidíme, co se podaří 
uskutečnit po Novém roce.

Nejbližší akcí v říjnu je diva-
delní představení Mirandolína 
v Redutě, v historickém diva-

dle, které bylo zrekonstruováno, a tak může 
být pro nás, pamětníky, zajímavým zážitkem 
se srovnáním, pamatuji – nepamatuji.

Pokud se situace uvol-
ní, plánujeme v polovině 
října zájezd do atomové 
elektrárny Dukovany, 
kde je možné se dovědět mnohé zajímavosti 
o tomto fenoménu a určitě si řada lidí bude 
moct přehodnotit náhled na tuto problematiku. 

Zastávka v Ivančicích (rodiště V. Menšíka 
a A. Muchy), případně Dolní Kounice, bude 
upřesněno při konání zájezdu. Skončíme 
v Dalešickém pivovaru, dobrá kuchyně i pivo, 
známý z filmu Postřižiny.

Začátkem listopadu by se měl uskutečnit 
Den zdraví a začátkem prosince Vánoční po-
sezení s programem. Nakonec, přejeme dob-
rou náladu, nenechte se otrávit rouškováním 
a těšme se, že zase bude líp. 

Klub seniorů Slavkov
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XIV. oblastní výstava ovoce a zeleniny
Ovocné stromy v tomto roce žádné ome-

zení ohledně koronavirové pandemie neměly, 
a tak plody rostly jak do velikost, jak do krásy. 
O tom se přesvědčili návštěvníci XIV. oblastní 
výstavy ovoce a zeleniny, která se uskutečnila 
ve dnech 19. a 20. září 2020 nově v bývalých 
konírnách na zámku ve Slavkově u Brna.

V tomto historickém prostředí, sice za přís-
ných hygienických opatření, kdy rouška byla 
povinností, více jak 1000 návštěvníků obdi-
vovalo expozice zahrádkářů a zahrádkářek 

z Otnic, Heršpic, Hostěrádek-Rešova a také 
výstavní stoly plné jablek, hrušek, vinné révy, 
brambor nadměrné velikosti a mnoho druhů 
zeleniny. Z jablíček návštěvníci vybrali odrů-
du Rubín pana Jiřího Matyáše, která se stala 
pro letošní rok vítězem soutěže Jablko roku.

Výtvarné práce dětí MŠ a žáků ZŠ Komen-
ského na téma „Zahrada plná života“ byly 

zpestřením celé výstavy, tak jako rozsáhlé 
sbírky motýlů a kaktusů.

Že volba uspořádat výstavu v tomto krás-
ném historickém prostředí byla správná nás 
přesvědčili jak návštěvníci při odchodu z vý-
stavy, tak pochvalné zápisy v naší kronice.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na velmi 
hezké a úspěšné výstavě.  Vladimír Luža

Činné oddíly TJ Sokola Slavkov 
u Brna ve školním roce 2020/2021
Všestrannost muži Rudolf Martínek tělocvična na Tyršovce, středa od 20 do 21 hod.
Kondiční cvičení Marie Kostíková tělocvična na Tyršovce, úterý a pátek 19.30–20.30 hod.
Kulturistika Denis Štěrba posilovna u býv. kina – individuální domluva
  (ve zlatnictví)
Nohejbal Petr Beránek tel. 603 910 631. Léto – hřiště; zima – tělocvična ISŠ
Zimní plavání Jitka Pospíšilová tel. 731 616 220
Tenis – mládež Jan Všetečka, Jana Všetečková, dle domluvy, tel. 702 306 976.

Změna otevírací doby 
na poště

Česká pošta mění od října otevírací dobu 
pobočky ve Slavkově tak, aby byla schopná 
zajistit svůj provoz i v případě nutnosti na-
stoupení některých zaměstnanců do karanté-
ny kvůli zamezení šíření koronaviru. Od října 
tedy v pondělí a ve středu otevírá přepážky 
až od 10.00, otevřeno ale bude mít standard-
ně do 18.00. V úterý, čtvrtek a pátek budou 
pracovnice k dispozici již od 8.00, pobočka 
však zavře v 16.00. V sobotu zůstává provoz 
nezměněný – od 8.00 do 12.00.

Změna otevírací doby České pošty ve Slav-
kově u Brna:
pondělí 10–12 h. 13–18 h.
úterý 8–12 h. 13–16 h.
středa 10–12 h. 13–18 h.
čtvrtek 8–12 h. 13–16 h.
pátek 8–12 h. 13–16 h.
sobota 8–12 h.

Den architektury 
s městským architektem

U příležitosti Dne architektury budeme 
mít opět možnost se projít po městě společně 
s městským architektem, který přímo na jednot-
livých místech představí připravované záměry 
města a pokusí se postupně odpovědět na za-
peklitou otázku „čeho je ve městě mnoho a čeho 
je ve městě naopak málo“. Procházka bude trvat 
přibližně 90 minut a bude dlouhá 2,5 km. vs

Expozice výstavy v bývalých konírnách • Foto: 6x B. Maleček
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Austerlitzman 2020 aneb Triatlon pro každého
První letošní akcí pořádanou spolkem Aus-

terlitz Adventure, kterou naštěstí současná ka-
ronavirová situace neohrozila, byl již tradiční 
„triatlon pro každého“ ve Slavkově u Brna. 
V sobotu 29. 8. 2020 se podařilo uskuteč-
nit 15. ročník Austerlitzmana. Výstřelem 
v 10.15 h. odstartovala první vlna plaváčků 
s tratí 40 m plavání, 2 km na kole a 400 m 
běh následována dalšími vlnami starších dětí 
s dvojnásobnou vzdáleností. Téměř 100 dětí 

závodilo a úspěšně proběhlo cílovou brá-
nou. Po poledni se začala vyjasňovat obloha 
a na start ve 14 hodin se postavilo ve třech 
vlnách celkem 86 mužů a 17 žen. Vítězem 
letošního ročníku se stal Vojtěch Bednarský 
z oddílu TITAN Trilife Zlín s časem 01:01:49. 
Jako první žena proběhla cílem Lucie Va-
culová po cyklo souboji s Evou Šolcovou. 
Co se dá za tento čas stihnout? 400 m plavání 
v rozvlněném slavkovském koupališti, 18 km 
na horském kole v kopcovitém terénu obory 
a nekonečné 4 km kolem golfového hřiště. 
To vše v téměř posledním z nejteplejších dnů 
letošního léta bylo jistě výzvou pro každého 
závodníka. Za všechny pořadatele a dobro-
volníky spolku Austerlitz Adventure, z. s. 
můžeme říct, že závod se vydařil a doufejme 
vykouzlil nejeden úsměv všech zúčastněných. 
Kdo by se rád vrátil na konec prázdnin, může 
tak učinit návštěvou stránek www.austerlitz-
-adventure.cz a zhlédnout krásné fotky doku-
mentující atmosféru sportovní akce.

Rádi bychom poděkovali všem partnerům, 
zejména městu Slavkov a všem jeho složkám, 

všem našim partnerům akce a členům organi-
začního týmu za pomoc. Zároveň vás všechny 
srdečně zveme na Běh Slavkovem, který se 
uskuteční v areálu slavkovského zámku v so-
botu 3. 10. 2020 více na www.austerlitz-ad-
venture.cz. MŠ

Divadelní spolek Slavkov
Vážený čtenáři. Až budeš číst tento člá-

nek, bude herečkám Divadelního spolku 
Slavkov u Brna chybět do premiéry jen ně-
kolik dní. Všechno by mělo být připraveno, 
scéna postavena, světla a zvuk nachystány. 
Pan režisér právě určitě zvažuje, zda se má 
otrávit nebo raději oběsit – protože takové 
pocity před každou premiérou jsou normální. 
Herečky ještě stále nejsou spokojeny s kos-
týmy, technika ještě pořád není spokojena 
s nasvícením scény a všichni dohromady se 
bojí, že nepřijdete vy – diváci. Doba roušek 
není opravdu příznivá amatérskému divadlu. 

Kdo by chtěl sedět v roušce na představení, 
kde není žádný známý herec z televize, hra 
sama je uvedena od neznámého autora a ještě 
ty roušky!

Mohu Vás, naši diváci, upokojit. Hra „Když 
hrdličky cukrovaly“ rozhodně stojí za zhléd-
nutí.

A herečky také nejsou úplně neznámé: 
Elena Knotková, Petra Vyšehradská, Marie 
Kostíková, Marie Gottwaldová, Dagmar Ma-
šová-Knotková, Marta Šujanová, Věra Stoja-
rová, Pavla Michalovichová, Alena Doleželo-
vá, Bára Šujanová, Viktorie Brančová i Sisi 

Nováková už za sebou nějakou tu hereckou 
úlohu mají. A představení režíruje výborný 
herec a zdatný režisér Radim Kachlíř.

Tentokrát trochu v pozadí zůstávají Milan 
Hrazdílek, Ivan Marek i Stanislav Olbricht. 
V tomto představení uslyšíte jenom jejich hla-
sy. A proč!!! Protože…

Inscenaci komedie Rudolfa Trinnera „Když 
hrdličky cukrovaly“ uvidíte na jevišti Spo-
lečenského centra Bonaparte ve Slavkově 
3. října 2020 v 19 hodin a 4. října v 16 hodin. 
Vstupné 100 Kč. Předprodej v infocentru pod 
zámkem.  SO

Foto: 5x J. Martinek

Foto: 2x archiv DS
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Ráj pro milovníky čokolády  
se zjevil o víkendu na nádvoří slavkovského zámku

Bonbony, dortíky, makronky, donuty nebo 
cupcake. Milovníci čokolády a cukrovinek si 
o víkendu přišli na své na zámku ve Slavko-
vě u Brna. Na Čokoládovém festivalu byly 
k vidění i ochutnání pochoutky vyrobené 
hlavně z čokolády. Nechyběly třeba čokolá-

dové tabulky, pralinky nebo horká čokoláda. 
Čokoládové výrobky si návštěvníci koupili 
na nádvoří zámku a v části koníren. Součástí 
programu byly doprovodné soutěže, degusta-
ce nebo vaření s čokoládou. Festival skončil 
v neděli v pět hodin odpoledne. vs

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

Čokofest • Foto: 9x archiv ZS-A

Zažijte emoce Beethovena 
Nedělní odpoledne 18. října v Divadelním 

sále bude ve znamení Ludwiga van Beetho-
vena. Oslava 250. výročí narození sklada-
tele se ponese v moderním a mezinárodním 
duchu. Český spolek ProART creation spojí 
své síly s německým Phase-Zero Production 
a představí nám svůj projekt, který abstraktní 
formou přiblíží tvůrčí motivy a pozadí emoci-
onálního života Ludwiga B. 

Originální hudba bude rozpracována a nově 
utvořena skladateli Morganem Reidem (DE) 
a Janem Hanákem – Sonority (CZ). Záměrem 
skladatelů je použít elektro-technické sklada-
telské principy, které zároveň hercům dávají 

větší svobodu a flexibilitu v tvorbě choreogra-
fie. Můžete se těšit na interpretaci široké škály 
emocí od humoru až po skličující strach.

Předmětem zkoumání spolku ProART 
je Beethovenův životní příběh naplněný 
bolestí a strachem o vlastní zdraví, trvalou 
ztrátou sluchu a přesto silou a touhou tvořit. 
S těmito aspekty skladatelova života poklá-
dá ProART tyto otázky: Jak naložit se stra-
chem o ztrátu či pomíjivostí v rovině tělesné 
i sociální? Jaký dopad má na naši psychiku 
fakt, že přijdeme o „to nejdůležitější“? A ja-
kou sílu to v nás vyprovokuje ve snaze přežít 
a nepoddat se? ZS-A
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Violoncello a cembalo 
v hlavní roli 

Dne 19. října v zámeckém Rubensově 
sále si můžete vychutnat spojení minulosti 
v podání Libora Maška a budoucnosti v po-
dání Moniky Knoblochové. Tito dva vyni-
kající umělci se vydávají na společnou cestu 
po virtuózní Kraftově skladbě, k nebesům 
toužící Spurného sonátě, šarmantní Zykově 
hudbě a dospějí k rafinované eleganci sou-
časného autora Kryštofa Mařatky. ZS-A

90 minut smíchu 
Herec a moderátor Zdeněk Izer zavítá se 

svým zábavným pořadem „Na plný coole!“ 
21. 10. 2020 do SC Bonaparte. Můžete se tě-
šit na oblíbené scénky, skvělé vtipy, parodie 
a imitace celé řady populárních českých i za-
hraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení 
bude obohaceno o zábavné převleky, video 
projekce a světelné efekty.

Předprodej vstupenek je  na telefoním čís-
le 777 250 478,774 316 985 nebo v restaura-
ci Bonaparte. Ceny vstupenek jsou 310 Kč 
a přímo na místě za 330 Kč. ZS-A

Kam za kulturou 
V Informačním centru pod zámkem mů-
žete v říjnu 2020 zakoupit vstupenky na: 

•  Když hrdličky cukrovaly, SC Bona-
parte, 3. 10. 2020 v 19:00 a 4. 10. 2020 
v 16:00, jednotná cena 100 Kč.

•  Domácí@štestí.hned, SC Bonaparte, 
5. 10. 2020 v 19.00, 270–300 Kč.

•  ConcentusMoraviae – koncert Moniky 
Knoblochové a Libora Maška, Rubensův 
sál, 13. 10. 2020 v 19.00, 100–200 Kč.

•  Jak se Husákovi zdálo, že je Věra 
Čáslavská, SC Bonaparte, 4. 11. 2020 
v 19.00, 360–390 Kč.

•  Divoké kočky (travesti show), SC Bona-
parte, 13. 11. 2020 v 19.00, 300 Kč.

•  Divadelní představení Lotrando a Zu-
bejda, SC Bonaparte, 20. 3. 2021 
v 17.00, 170 Kč. ZS-A

Jak se Husákovi zdálo,  
že je Věra Čáslavská

Gustáv Husák a Věra Čáslavská – dva pro-
tipóly jednoho období. Anoda a Katoda. Není 
lepší zadání pro grotesky. Není lepší výcho-
disko pro klauny. Originální zpracování naší 
nedávné minulosti. Gustav Husák jako komik. 
Nejpomalejší komik na světě. Tak dlouho 
ve funkci, až je směšný i sám sobě. Nehrozí to 
i dnes? Komunista versus gymnastka. To tady 
ještě nebylo. Anebo bylo?

Odpověď můžete naleznout, pokud navští-
víte představení „Jak se Husákovi zdálo, že 
je Věra Čáslavská“ dne 4. listopadu od 19 h. 
v Společenském centru Bonaparte. V hlav-
ních rolích se Vám představí Tomáš Matono-
ha jako Gustáv Husák a Tomáš Měcháček / 
Vladimír Polívka jako Věra Čáslavská. Před-
stavení zrežíroval Luboš Balák. ZS-A

Prohlídky zámecké půdy a krovů
V neděli 4. 10. 2020 Vás čekají speciální 

prohlídky zámecké půdy a krovů, které jindy 
přístupné nejsou. Pro všechny, které zajímá 
důmyslný systém trámů a komínů nebo i pro 
ty, kteří si chtějí projít lehce dobrodružnou 
trasu rozlehlého komplexu dřevěných lávek 
a pokochat se výhledem do parku přímo ze 
střechy, máme připravené vstupy v 10.00, 

11.30, 13.30 a 15.00 hod. Doporučujeme 
včasnou rezervaci na tel. 544 227 548 nebo 
si rovnou zakoupit vstupenky na adrese 
„vstupenky.zamek-slavkov.cz“ pod zálož-
kou „Prohlídky“ a po zadání příslušného 
data. Kapacita je omezená a jedná se o jedi-
ný termín v letošním roce.

ZS-A

Foto: archiv ZSA
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Program kina v SC Bonaparte
EXPEDIČNÍ KAMERA 2020

18. 10. 2020, začátek v 18.30., konec v 21 
hod., cca v půlce 15 min. přestávka.

Expediční kamera je filmový festival, který 
již od roku 2009 přináší do kin ty nejlepší ces-
tovatelské a dobrodružné filmy z mezinárodní 
i domácí produkce.

Výpravy do nitra džungle i pouště, neuvěři-
telné výkony na skalách, plavby přes oceány 
i po divokých řekách, adrenalinové šílenství, 
návštěvy domorodých kmenů, stovky uběh-
nutých kilometrů i putování na dvou kolech, 
outdoorové hvězdy i neznámí a přesto úžasní 
cestovatelé, to vše máte možnost zažít během 
festivalu.

Filmy festivalu
Tieň jaguára
Země: Slovensko, 2018
Délka: 57 minut
Režie: Pavol Barabáš
Jazyk: český, slovenský

Amazónská džungle je jedno z mála míst 
na světě, kde žije řada původních obyvatel a 
kmenů úplně nodetčeně moderní civilizací. 
Jsou to kmeny, které si neohroženě hají území, 
někteří jsou i kanibalové a někteří jsou naopak 
tak mírumilovní, vřelí a otevření, že nad tím 
zůstává rozum stát. Jako indiáni kmene Hodi 
na území Venezuely, kteří přijali 4 cestovatelé 
na čas mezi sebe a dali jim možnost objevit 
mnohé. O životě v džungli, o přírodě, o lid-
ských hodnotách, o sobě samých. Nechte se 
pozvat do končin, kde se děti neučí programo-
vat, ale utéct, když zaútočí opice a přežít. Kde 
nejvzácnější a nejdůležitější věc je být spolu.

Surf Cuba
Země: Kanada, 2018
Délka: 15 minut
Režie: Jacob Oster
Jazyk: španělský, české titulky

Komunistický režim svobodu obyvatel 
Kuby z velké míry potlačuje. Navzdory tomu 
jsou Kubánci z těch lidí, kteří umí najít v ži-
votě štěstí i tam, kde není. Kubánci vynikají 
v baseballu, fotbalu, a nebo v boxu. Poloha 
a podnebí země jsou ideální pro surfování, 

pobřeží Kuby je dlouhé skoro 3 000 km. Jen-
že v celé zemi není jediný surfařský obchod, 
takže z 11 miliónů obyvatel se tomuhle sportu 
věnuje 150 surfařů, pro které je každá vlna je 
pro nejen adrenalin, ale také špetka osobního 
odboje.

Boy Nomad
Země: Kanada, 2018
Délka: 21 minut
Režie: Niobe Thompson
Jazyk: mongolský, české titulky

Devítiletý Janibek žije s rodinou v mongol-
ské části pohoří Altaj. Jeho největší vášní jsou 
jezdecké závody, při kterých dokáže na svém 
koni předjet i mnohem starší hochy. Tahle 
zima je ale jiná, přijde velký mráz a hrozí, 
že rodina nomádů přijde o to nejcennější, co 
má, o zvířata. Proto se muži vydávají na ces-
tu za pastvinami a řada je tentokrát i na Ja-
nibekovi. Je potřeba každý schopný jezdec 
a z chlapce se tak během okamžiku musí stát 
muž, který se postará v drsných podmínkách 
o rodinu a o dobytek, až v druhé řadě o sebe.

Sary Jaz
Země: Austrálie, 2017
Délka: 15 minut
Režie: Adrian Kiernan
Jazyk: anglický, české titulky

V tomhle filmu se toho moc nenakecá. Ni-
kdo neremcá, že zmrzne nebo umře hlady, ne-
hraje dramatická hudba, nikoho nezachraňuje 
vrtulník. A to přesto, že sjezd řeky Sary Jaz 
v pohoří Tian Shan je dost extrémní výzvou, 
a to nejen vodáckou. Peřeje odlehlé řeky 
s průtokem až 400 m3/s jsou nebezpečné a ne-
čitelné. Samotnému sjezdu předchází 100 km 
dlouhý trek s kajaky na zádech, po dojezdu 
čeká vodáky ještě 4 dny lezení a pochodu přes 
hory zpět do civilizace. Většina členů expedi-
ce to nazývá nejtěžším zážitkem v životě, ale 
před kamerou je vidět jen nadšení z toho, co 
dělají v životě nejraději.

B7 – 95 kilometrů, které ti změní život
Země: Česká republika, 2019
Délka: 51 minut

Režie: Radim Grzybek
Jazk: český

Výkladový slovník praví, že expedice se 
rovná výprava, zpravidla k výzkumným úče-
lům. Výprava je tenhle extrémní běžecký zá-
vod docela určitě. Zároveň si můžete být jistí, 
že fyzické vyčerpání vás naučí mnohému. 
Snímek o B7 představuje historii a zákulisí 
závodu, ale zároveň přenese diváky přímo 
na trať očima bosého běžce s obrovským od-
hodláním, očima vítězů, kteří podávají na trati 
unikátní sportovní výkony. A také očima od-
vážných turistů, kteří se rozhodli dokázat si, 
že mají vůli silnější než nohy. Tak co, už uva-
žujete, jaký bude váš vlastní zážitek?

Před 11 lety vznikl v Beskydech fenomén. 
Extrémní závod, který na trati dlouhé necelých 
100 km spojuje 7 beskydských vrcholů. Dosa-
vadní rekord trati drží Marek Causidis s časem 
11hod a 17 min, časový limit pro dokončení 
je ale 29 hod. Zakladatelem závodu je Libor 
Uher, sportovec a horolezec. Ani on, ani kdo-
koliv jiný, by nevěřil, že za pár let se z nápa-
du projít celý hřeben na jeden zátah stane tak 
populární akce. Kapacita závodu je 3000 běž-
ců a startovné je vyprodáno během několika 
minut od spuštění registrace. Zajímá vás proč?

Vstupné 100 kč přímo na místě.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
25. 10. 2020 16.30, pohádka/rodinný, Čes-

ko 115min
Princeznu Ellenu od narození provází příslib 

mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice 
Murien. Kletba se má naplnit v den Elleniných 
dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce. 
Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční 
paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťu-
je, že zůstala uvězněná v čase. Pokaždé, když 
se kletba naplní, Ellena procitne do dne svých 
dvacátých narozenin a je nucena ho prožít celý 
znovu. Aby zachránila své království i sebe sa-
motnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srd-
ce a dávné kletbě se jednou provždy postavit.

Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, 
Marek Lambora, Simona Zmrzlá, Martin De-
jdar, Roman Zach, Martin Písařík, Jan Révai… 

Vstupné 70 Kč. ZS-A
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Dobrovolníci ADRA rozdávají radost
Zdá se to skoro neuvěřitelné, ale navzdory 

koronavirové krizi se podařilo v květnu ote-
vřít dobrovolnický program ve slavkovském 
domově pro seniory. B.Braun Domov s úsmě-
vem patří mezi domovy, které se snaží svým 
klientům vytvořit příjemné prostředí a dobro-
volnická služba byla proto jasnou volbou.

Od června začali docházet do domova prv-
ní proškolení ADRA dobrovolníci. Jsou mezi 
nimi muži i ženy, starší i mladší. Dokonce i dvě 
studentky, které se zapojily do programu hned, 
jakmile mohly… tzn. jakmile dovršily 15 let. 
Někdo chodí číst, někdo chodí na procházky, 
někdo si chce jen popovídat. Potřeby klientů 
jsou různorodé, ale stejně tak různorodí jsou 

také dobrovolníci. Jedno ale mají společné. 
Klienti potřebu lidské blízkosti a pozornosti 
a dobrovolníci zase ochotu někomu se věnovat.

Dobrovolníci dlouhodobě navštěvují klienty 
v domově a podmínky jsou jednoduché – stačí 
mít ochotu a trochu času. Není potřeba žád-
ných speciálních dovedností ani vědomostí. 
Dobrovolníci jsou proškoleni a pojištěni a mají 
dobrovolnickou smlouvu. Ta sice není závaz-
ná, ale jistý závazek to je, protože mezi dob-
rovolníky a klienty vznikají vztahy a je vždy 
citlivé tyto vazby přerušovat či ukončovat.

Kapacita dobrovolnického programu v do-
mově je stále nenaplněná. Do domova chodí 
prvních osm dobrovolníků, ale klientů, kteří 

by o „svého“ dobrovolníka také stáli, je mno-
hem více. Proto organizace ADRA ve spolu-
práci s B.Braun Domovem s úsměvem opět 
pořádá pod záštitou města školení pro dobro-
volníky. Setkání pro zájemce o dobrovolnictví 
s následným školením je plánováno na 22. říj-
na v 17 h. v zasedací místnosti Městského 
úřadu Slavkov.

Bližší informace můžete získat u koordiná-
torky dobrovolníků Moniky Lauterbachové, 
777 623 899, monika.lauterbachova@adra.
cz nebo kontaktní osoby B.Braun Domova 
s úsměvem Martiny Ruské, 775 040 972, rus-
kamartina@seznam.cz.

Monika Lauterbachová

Zahájení školního roku
Prázdniny a koro-

navirové nepovin-
né vzdělávání jsou 
u konce a už je tu 
opět začátek nového 
školního roku.

V úterý 1. září 
ožila škola přícho-
dem žáků, kterých 
máme letos více než 
430. Nejmenší žáčky 
v obou prvních tří-
dách přivítal pan ře-
ditel Mgr. Jiří Půček 
společně s panem 

starostou Bc. Michalem Boudným. Prvňáč-
kům popřáli, aby se jim ve škole líbilo a uče-
ní je bavilo. Pak už se nejmladším školákům 
a jejich doprovodu věnovaly paní učitelky.

Tento školní rok ovšem začíná kompli-
kovaně z důvodu nebezpečí koronavirové 
infekce. První den jsme společně s rodiči 
a dětmi zvládli výborně. Další dny budou 
ovlivněny různými opatřeními, které se na-
víc mohou podle situace měnit. Všichni ale 
doufáme, že při vzdělávání dětí bude škola 
svoji roli dobře plnit. Že žáci budou snaži-
ví a rodiče trpěliví. Že komplikací bude co 
nejméně. Že vše společně zvládneme výbor-
ně nebo alespoň chvalitebně. jp

Rovná záda 
na Tyršovce 
pokračují

Na Základní škole Tyršova ve Slavkově 
u Brna je dlouhodobě realizován školní projekt 
Rovná záda, o jehož průběhu a významu jsme 
se již několikrát zmiňovali. Od loňského škol-
ního roku ovšem došlo k částečným úpravám 
v organizaci tohoto projektu. Zdravotní tělesná 
výchova, která je nedílnou součástí projektu, 
se ve čtvrtém a pátém ročníku stala součástí 
výuky Tělesné výchovy. Ve druhé a třetí třídě 
mohou přihlášené děti navštěvovat Zdravotní 
tělesnou výchovu jako nepovinný předmět.

V loňském roce také došlo ke změnám 
ve financování nepovinných předmětů. Škola 
měla zájem a snahu úspěšný projekt zachovat. 
V této situaci velmi ochotně škole napomoh-
la slavkovská rodinná firma LIKO-S. Stala 
se tak partnerem projektu Rovná záda s LI-
KO-Sem. Vedení firmy ocenilo snahu školy 
podporovat u dětí zdravý růst a především 
prevenci při vývojových problémech páteře.

Za tento přístup patří firmě LIKO-S vel-
ké poděkování. Věříme, že spolupráce bude 
úspěšná a Rovná záda na Tyršovce budou 
moci zdárně pokračovat. hch

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

Zahájení školního roku • Foto: 3x archiv školy

Prvňáčci
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Škola začíná…
Prázdniny skončily a naše škola znovu otevřela 

dveře pro své žáky. Někteří se vraceli ke známé 
partě i „svým“ učitelům, jiní přišli plni očekávání 
na novou etapu svého studia. Mezi nimi zamířilo 
poprvé do lavic i 65 prvňáčků, kteří se svými škol-
ními léty teprve začínají. Děti v doprovodu rodi-
čů uvítaly při vstupu do školy pohádkové bytosti 
a nasměrovaly je do správných tříd, kde už na ně 
čekaly jejich třídní učitelky. Třídy byly krásně 
nazdobené, na lavicích ležely připravené učebnice 
a nechyběly ani drobné dárečky a pomůcky do vý-
uky. Pozdravit své nové svěřence a popřát úspěšný 
školní rok přišla i paní ředitelka s panem starostou. 
I když se letošní uvítání prvňáčků neslo v duchu 
menších omezení, věříme, že si děti svůj první 
školní den užily a domů odcházely spokojené. 

Žáčkům přejeme, aby se do školy těšili, učení 
zvládali bez potíží a celkově si vzdělávání užívali. 
Jejich rodičům pak hodně trpělivosti a bezproblé-
movou spolupráci se školou. LK

Školní rok 
2020/2021

1. září se po dlouhé době vrátili do školy všich-
ni žáci. Přivítali je nejen jejich učitelé, ale také 
vymalované chodby, nové podlahy v několika tří-
dách a zrekonstruované chlapecké toalety. Všude 
voněla dezinfekce a škola svítila čistotou a novou 
výzdobou. Oproti minulému školnímu roku se 
nám zvýšil počet žáků a přibyly také 2 třídy. Ve 26 
třídách máme nyní umístěno téměř 650 dětí.

Vzhledem k současné situaci se nekonalo spo-
lečné zahájení školní docházky pro všechny první 
třídy. Prvňáčky a jejich rodiče však přišel pozdra-
vit pan starosta Michal Boudný, který zavzpomí-
nal na svůj začátek školní docházky a popřál dě-
tem i rodičům hodně úspěchů při zvládání radostí 
i starostí, které škola přináší. Všichni noví školáci 
i jejich rodiče si první školní den užili a odcházeli 
ze školy s aktovkami plnými nových pomůcek. 

Následující zářijové dny nám ale opět trochu 
zkomplikovala šířící se covidová epidemie a ve-
dení školy muselo na vzniklou situaci zareagovat. 
Kromě zvýšené dezinfekce všech prostor ve škole 
dbáme na dodržování základních hygienických 
pravidel, kontrolujeme více přezouvání dětí, roze-
stupy mezi třídami při čekání na oběd a ve spo-
lečných prostorách žáci i učitelé nosí roušky. 
Od 14. 9. 2020 jsme v době výuky zakázali vstup 
veřejnosti do prostor školy. Výjimku mají pouze 
cizí strávníci, po jejichž odchodu se jídelna dezin-
fikuje. K tomuto kroku jsme přistoupili jen neradi, 
ale snažíme se zabránit kontaktu dětí s cizími oso-
bami. Doufáme, že rodiče toto opatření pochopí 
a budou ho respektovat. 

Přejeme všem našim žákům i jejich rodičům 
klidný a pohodový školní rok a věříme, že se děti 
budou mít možnost setkávat ve škole se svými 
učiteli i spolužáky a rodiče budou mít na staros-
ti opět jen kontrolu domácích úkolů a pomůcek 
do školy. V případě karantény tříd nebo celé školy 
jsou vyučující připraveni kdykoliv zahájit distanč-
ní výuku, ale i naším přáním je běžný školní rok 
s dětmi ve škole. Věra Babicová

Se školou na golf
Druhý týden v září 

se na Golf Resortu 
Svratka 1932 kona-
lo republikové finále 
turnaje škol, které 
mají ve svém vzdělá-
vacím programu výu-
ku golfu. Naši školu 
skvěle reprezentovali 
a družstvo tvořili – 
Tereza Rožnovská, Waldemar Lifka, David 
Puškáč a Tadeáš Svatoň. Akce se skládala 
ze dvou částí. Děti nejprve odehrály golfový 

turnaj dvojic a pak 
se následně utkaly 
v dovednostních sou-
těžích. Po odehrání 
se sečetly výsledky 
všech členů družstva 
a tím bylo známo 
celkové skóre školy. 
Naše družstvo si ved-
lo výborně a obsadilo 

pěkné 6. místo. Děti si turnaj náramně užily 
a už se těší na další klání, které by se mělo 
konat v červnu příštího roku. Petr Žižlavský

Základní škola Komenského www.zskomslavkov.cz
Základní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 621, reditel@zskomslavkov.cz

1. A • Foto: 4x archiv školy

1. B

1. C
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RODINNÁ OZNÁMENÍKADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

pomníky, žulové doplňky, nápisy, přisekávky, 
broušení a renovace starých hrobů

mob.: 731 200 371
e-mail: jsme@kamenictvi-urbanec.cz

Husova 8, 684 01 Slavkov u Brna
www.kamenictvi-urbanec.cz

KAMENICTVÍ
Bronislav Urbanec ml.

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

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

NOVÝ WEB O SLAVKOVĚ
HISTORIE, PŘÍRODA,
OSOBNOSTI MĚSTA,

AKTUÁLNÍ SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
www.slavkov-austerlitz.com

Blahopřání
Dne 1. září 2020 oslavila své 90. narozeniny paní

NASŤA VINKLÁRKOVÁ
Hodně zdraví a štěstí přeje 

syn Otta a dcera Nasťa s rodinami.

Poděkování
Děkujeme za příkladnou péči o naši ma-

minku Vlastu Frištenskou, MUDr. Vlastě 
Kučerové a charitní službě Domácí hospic 
Bučovice, jmenovitě paní Martě Šmerdové, 
Romaně Křemečkové a Katce Záviškové 
za jejich obětavou a laskavou péči, za jejich 
osobní a citlivý přístup, ochotu, vstřícnost, 
empatii, za všechna jejich uklidňující a vrou-
cí slova. Jejich práce – péče si velice vážíme 
a obdivujeme je.

Ze srdce vám všem ještě jednou touto ces-
tou děkujeme.

Dcery Vlasta, Jarmila, Liba

Přírodní krásy Kalifornie
O přírodních krásách Kalifornie pohovoří 

a promítne své vzpomínky pan Roman Sucho-
mel v pondělí 19. října v 18.15 hodin v sále 
slavkovské farní budovy.

Srdečně zve Marie Šujanová

Vzpomínka
Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád, uměl jsi pomoci, potěšit i rozesmát – chybíš mi.

Dne 14. září 2020 jsme vzpomněli 2. smutné výročí, 
kdy nás opustil pan

MILAN STEHLÍK
S láskou stále vzpomíná družka Renáta s celou rodinou.

Vzpomínka

Dne 3. září 2020 jsme vzpomněli první výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel a tatínek, pan

JIŘÍ ROBEŠ

S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

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

Dne 1. října 2020 vzpomeneme 12. 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
Odešla… zhasly oči, které vždy jen s láskou na nás hledívaly, zmlkla ústa, 

jež nikdy nedovedla ranit, dotlouklo srdce maminky nejlaskavější.
Dne 20. září 2020 uplynulo třetí smutné výročí, kdy nás navždy opustila paní

JARMILA ŠEDÁ
Dne 21. srpna 2020 by se dožila 94 let.

S láskou vzpomínají dcera Miroslava a syn Vojtěch s rodinami.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 28. září 2020 uplyne první smutný rok, kdy nás navždy opustila paní

SVATAVA ŠÍROVÁ
S láskou a úctou stále vzpomíná manžel, dcera, syn a vnoučata s rodinami.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 27. září 2020 by se dožila 100 let paní

VLASTA GOLDMANNOVÁ
S láskou a úctou stále vzpomínají syn Milan s rodinou, 

vnoučata Daniel a Martina s rodinou.

Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil…

Dne 20. září 2020 uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil pan
PAVEL URBAN

V našich srdcích však i nadále zůstává. 
Za tichou vzpomínku děkuje zarmoucená rodina.

Vzpomínka
Dne 14. srpna 2020 jsme vzpomenuli druhé výročí, kdy nás opustil pan

JAN GALATA
který by 10. října 2020 oslavil své 80. narozeniny. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás
František Formánek (76 let) 4. 9.
Květoslava Šmídová (79 let) 5. 9.

Redakce Slavkovského zpravodaje 
od listopadu na nové adrese

Od 1. listopadu 2020 bude redakce Slavkovského zpravodaje (a gra-
fické studio BM typo, s.r.o.) na nové adrese – Zelnice III 1614, Slavkov 
u Brna (cca 200 m za Penny marketem směrem na ulici Slovákova). 
Rodinná oznámení a ostatní příspěvky tedy od listopadu prosím noste 
na tuto adresu. 

Ostatní spojení (tel.: 604 706 900, mail: info@bmtypo.cz) zůstává 
beze změny. Rodinná oznámení, u kterých již máme v redakci fotku, 
můžete zaslat elektronicky mailem. redakce

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz • 604 706 900

Příspěvky do  rubriky Rodinná oznámení přijímáme od  pondělí 
do pátku v naší kanceláři v Brněnské ulici 642 od 9 do 11 a od 13 
do 16 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

INZERCE

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437. L. Remiáš.
KOUPÍM LP desku Labutie piesne. Podle 
stavu 1000–1500 Kč. Tel. 604 706 900.
DOUČÍM český jazyk, anglický a německý 
jazyk na I. a II. stupni ZŠ. Tel. 604 293 970.
PRODÁM silniční kolo „Look“. Komplet 
karbon, váha 7 kg. Výbava Campagnolo 
ATHEA. Cena dohodou. Tel. 603 937 356.
PRODÁM biočesnek 150 Kč/kg, dýně 
halloween 20–50 Kč/ks, 1000 l nádrž za 
1000 Kč. Tel. 737 971 271.
KOUPÍM garáž nebo pozemek na garáž ve 
Slavkově u Brna. Nabídněte. 725 164 106, 
max.prace@post.cz.
NABÍDNETE mi prosím ke koupi byt v dob-
rém stavu ideálně 2+1/3+1. OV i DB. Slav-
kovsko. T.: 736 154 528.
RODINA s dětmi koupí dům k trvalému by-
dlení. Tel. 604 743 584.
POPTÁVÁM chalupu/chatu – zahrada pod-
mínkou. Tel. 739 703 909.

Vzpomínka
Nikdy nejde zapomenout na toho, kdo nám schází.

S úctou, láskou a stále bolestnou vzpomínkou uctíme dne 3. října 2020 
9. 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.

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 16. října 2020 uplyne osm 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
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 11. října 2020 by se dožil 70 let pan

VÁCLAV VYMAZAL
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka, synové s rodinou  

a vnoučata Marek, Erik, Natálka a Vašík.

Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrátí, co vzal. Jen láska a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.

Dne 10. října 2020 uplyne první rok, kdy nás opustila paní

JANA CHARVÁTOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

Autoservis
Josef Novoměstský
Servis a opravy vozidel všech značek
• Diagnostika motor. vozidel
• Výměna motorového oleje
• Příprava na STK
• Pneuservis a uskladnění pneu
• Servis a údržba klimatizace

• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie

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

Možnost zapůjčení 
náhradního vozidla

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

• 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

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st 7–16 h.
út, čt, pá 7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.

JIŽ 18 LET S VÁMI

Milan Májek a syn



Všechny kurzy probíhají 
v Jazykovém centru 
Slavkov u Brna, Ko-
láčkovo náměstí 727 
(budova Úřadu práce, 
2. patro). 

NOVĚ! Individuální 
výuku lze vyučovat 
i ONLINE. 

Přihlášku najdete na
www.jazyky-bucovice.cz

Bližší informace 
na e-mailu 
jazyky-bucovice@
seznam.cznebotel.
604640146.

UČEBNASLAVKOVUBRNA

PLÁNJAZYKOVÝCHKURZŮNA1.POLOLETÍ(od14.9.2020do5.2.2021)

PŘÍPRAVNÉJAZYKOVÉKURZYKMATURITĚ
Učebna Bučovice, Legionářská 138
Učebna Slavkov u Brna, Koláčkovo nám. 727

Volejtenatel.+420604640146
ONLINEPŘIHLÁŠKANAwww.jazyky-bucovice.czMATURITA

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
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

•  hlavní mechanik
•  dělnice ve zdravotnické výrobě
•  manipulační dělník – balič
•  švadlena ve zdravotnické výrobě



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

příjme okamžitě:

• SVÁŘEČE

•  STROJNÍHO ZÁMEČNÍKA – 
OBRÁBĚČE

•  PRACOVNÍKA DO PŘÍPRAVY 
ZÁMEČNICKÉ VÝROBY

Co u nás 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

30.
září

Proplácení  
přes mobilní 

aplikaci 

Připojte se 
k nám!

700 Kč na 
pravidelný
pohyb

sport A4.indd   1 16.07.20   13:52



Vstup k nám NOVĚ i přes 
nákupní centrum BILLA

NOVÁ PRACOVNÍ DOBA
Po–Pá    8–18 hod.
So–Ne    8–12 hod.

Křenovická 1286, Slavkov u Brna 
Tel. 544 220 733

www.zahradni-centrum.com

Rozšířili jsme sortiment 

o ŘEZANÉ KVĚTINY

Přijímáme objednávky 

na dušičkovou vazbu

e

XAVER  
A HOST
pondělí–čttvvrtek
13.00–1144..0000

 jižní Morava 
106.5 FM | R-BRNO

Talk  show!
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Golfový tábor s Johnem Carrollem
Letošní 11. ročník golfového tábora se 

uskutečnil na golfovém hřišti ve Slavkově.
Ve dvou termínech se tábora zúčastnilo 

téměř 50 dětí. Začátečníci se naučili základy 
golfu a pokročilí golfisté se zdokonalili a při-
pravili na podzimní golfové turnaje. Děti si 
také zábavnou formou procvičily angličtinu 
s rodilým mluvčím.

Krásné počasí, dobré jídlo a parta skvělých 
dětí byla zárukou toho, že jsme si všichni 
na táboře užili spoustu zábavy a legrace! Foto 
na www.johncarrollgolf.com.

Rádi bychom touto cestou poděkovali dě-
tem a rodičům za krásné ohlasy a budeme se 
na vás těšit na lekcích golfu nebo na příštím 
golfovém táboře. John, Martin, Marta, Ella

Natálie Pischová 
na Čokoládové tretře

V pondělí 7. 9. se v Ostravě uskutečnilo se-
mifinále Čokoládové tretry – dětských závodů 
spojených s nejkvalitnějším atletickým mítin-
kem v České republice Zlatou tretrou Ostra-
va. Slavkovské barvy hájila devítiletá Natálie 
Pischová na trati 200 metrů. V konkurenci 46 
sprinterek z České i Slovenské republiky obsa-
dila v osobním rekordu 33,10 s konečné deváté 
místo, když ji od postupu do osmičlenného fi-
nále dělila pouhá setina. Přejeme mnoho dal-
ších atletických úspěchů. Jan Holoch

Nový stolní kalendář
Po roční od-

mlce letos opět 
vyjde oblíbený 
týdenní stolní 
kalendář. I ten-
tokrát bude za-
měřen na histo-
rii našeho města. 
Mezi fotografie-
mi bude i několik rarit, např. nejstarší dosud 
dochovaná fotografie Slavkova z roku 1872. 

Kalendář, který vznikl ve vydavatelství BM 
typo, s.r.o., zakoupíte v obou trafikách na Pa-
lackého nám. ve druhé polovině října. red

Minivolejbal na slavkovském písku
V sobotu 5. 9. 2020 uspořádal SK Beach-

volleyball Slavkov 1. kolo minivolejbalové-
ho turnaje okresního vyškovského přeboru. 
Na turnaji se potkalo celkem 56 týmu v 5 

kategoriích od 6 do 15 let, které svedly tvrdé 
ale fair-play boje o medaile na 11 hřištích. Pro 
hráče, zvyklé hrát halové nebo antukové zápa-
sy, byla hra na písku příjemným zpestřením. 

I přes přícházející podzim jsme nakonec měli 
během turnaje pravé beachové počasí. Prven-
ství si vybojovaly týmy Slavkova, Bučovic 
a Hrušek. SK Beachvolleyball Slavkov

Isabela juniorskou přebornicí kraje
Od březnového úspěchu Isabely Hortové 

na posledním mezinárodním závodě GRAND 
PRIX v moderní gymnastice uplynulo dlou-
hého půl roku. Vlivem koronaviru strávila 
celý půlrok bez jakékoliv soutěže pouze tré-
nováním a z toho 3 měsíce cvičila jen v garáži 
ve Slavkově. Pro všechny vrcholové sportov-
ce depresivní období. 

Konečně se 9. 9. 2020 Isabela dočkala sou-
těže, a to rovnou přeboru Jihomoravského 
kraje! Na tomto závodě se udílí titul absolutní 
přebornice kraje za vítězství ve víceboji všech 
4 soutěžních disciplín. Od první disciplíny 
byla ve vedení „Slavkovačka“ Isabela a ka-
ždou další zvyšovala svůj náskok. Víceboj 
zakončila vynikajícím výkonem v jejím oblí-
beném „královském“ náčiní – stuze.

Stává se přebornicí JmK v tomto krásném 
olympijském sportu sice již popáté ve své 
závodní kariéře, ale poprvé kromě celkového 
vítězství si ze 4 soutěžních disciplín odváží 
další 3 zlaté a jednu stříbrnou medaili v ju-
niorské kategorii. Isabela si také vybojovala 
účast na listopadovém Mistrovství Evropy, 
které se bude pořádat v ukrajinském Kyjevě. 
Tedy, pokud koronavirus dovolí…

Gratulujeme jí k dalšímu úspěchu a věříme, 
že i v této pro sportovce složité době bude 
moci její gymnastická kariéra zdárně pokra-
čovat. Děkujeme také všem, kteří jí závodění 
umožňují, nejen trenérkám a jejímu sportov-
nímu oddílu SK Tart, ale také rodině a škole 
ve Slavkově u Brna. 

Eva Procházková
Isabela Hortová • Foto: autor

Turnaj mládeže • Foto: 2x archiv Beachvolleyball Slavkov

Foto: archiv autor
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Kudlanka nábožná
V době babího léta můžeme na okrajích 

našeho města pozorovat kudlanku nábožnou 
(Mantis religiosa). Kudlanky se v našem oko-
lí vyskytují již cca 30 let. Předtím žily jen 
v nejteplejších oblastech jižní Moravy (např. 
na Pavlovských kopcích nebo v Podyjí). S po-
stupujícím oteplováním se kudlanky rozšířily 
nejen na celou Moravu, ale i do Čech.

Kudlanka nábožná (nábožná se jí říká proto, 
že pár předních nohou připravený k uchvácení 
kořisti vypadá, jako ruce sepjaté k modlitbě) je 
zbarvená zeleně, koncem léta a na podzim i svět-
le hnědě (jako suchá tráva) nebo zelenožlutě. 
Kudlanka se dokáže dokonale přizpůsobit své-
mu prostředí. V přírodě je velmi nenápadná, do-
konale splývá se svým okolím. Uvidíme ji větši-
nou až tehdy, kdy při vyplašení poodletí.

Kudlanky jsou dravci a dokáží dlouho čí-
hat na svou kořist (hlavně drobný hmyz). Poté 

vystřelí své loupeživé nohy, zachytí kořist 
a zaživa ji sežerou. U kudlanek se vyskytuje 
sexuální kanibalismus. To znamená, že sa-
mička při páření sežere samečka. Děje se tak 
ovšem zřídkakdy; hlavně v době nedostatku 
potravy. Samička začne žrát samečka od hla-
vy, avšak kopulace neustává – naopak, probí-
há ještě vytrvaleji. 

Kudlanka nábožná je výjimečná tím, že 
jako jediný druh kudlanek dokáže, aniž by 
hnula tělem, otočit hlavu o 360 stupňů. Oči 
jsou od sebe dost vzdálené, kudlanka proto 
vidí prostorově, což jí umožňuje naprosto 
přesné zaměření kořisti. Samička se dožívá 
7–8 měsíců života, sameček pouze 1–2. Sa-
mička má bříško složené ze šesti článků, sa-
meček má článků osm. Samečků je v přírodě 
podstatně méně než samiček. Částečně je to 
také proto, že kudlanky nábožné se mohou 
množit i partenogeneticky. Tzn. v případě, 
kdy není po ruce vhodný sameček, vyvine se 
jedinec z vajíčka bez oplození samčí buňkou. 
Tehdy se rodí pouze samice, a proto v terénu 
můžeme pozorovat mnohonásobně větší vý-
skyt samic oproti samečkům. V ČR je kudlan-
ka nábožná druh kriticky ohrožený a chráněný 
zákonem. B. Maleček

Výsledky 47. Slavkovské pípy

Téměř sto padesát běžců a milovníků piva 
opět spojilo první zářijovou sobotu svou vá-
šeň a startovalo na 47. ročníku legendárního 
závodu Slavkovská pípa. 

Startovalo se tradičně z hostince Na Špitál-
ce po klasické trati Slavkov Špitálka (1. pivo) 
– Křenovice (2. pivo) – Hrušky (žádné pivo) 
– Vážany (3. pivo) – Slavkov Na zastávce (4. 
pivo) – cíl Špitálka. V tropickém vedru se 
na start postavilo 156 závodníků a závodnic. 
Závod byl odstartován v 16.10 h. a závodní-
ci se po vypití startovního piva vydali na trať 
směr Křenovice. 

Přestože v tomto závodě nejde o ví-
těze a poražené, tak tady více než jinde 
platí, že vítězem je každý, kdo jede-
náctikilometrový běh podmíněný vy-
pitím čtyř piv zaběhne pod dvě hodiny. 
Zde jsou výsledky těch nejlepších. 

Výsledky 47. Slavkovské pípy
1. místo muži: Martin Vintrlík (ASK 
Slavkov I) – 0:44:13
2. místo muži: Viktor Novotný (Cyklo 
Kyjovský) – 0:44:30
3. místo muži: Tomáš Bohuslav (Slav-
kovský pivovar) – 0:44:33
1. místo ženy: Světlana Petříková 
(Slavkovské ženy v běhu) – 0:56:45
2. místo ženy: Michaela Schürgerová 

(Mcyho vinné sklepy ženy) – 1:01:34
3. místo ženy: Lucie Fialová (Mcyho vinné 
sklepy ženy) – 1:05:20
1. místo tým muži: Cyklo Kyjovský
1. místo tým ženy: Slavkovské ženy v běhu
První Slavkovák v cíli – Radovan Kyjovský 
(Cyklo Kyjovský)
Poslední jednotlivec v limitu – David Pištělák
Poslední tým v limitu – Army
Nejvíce piv v limitu – Petr Brulík (7)
Nejvíce účastí – Jaromír Rozsypal (32)
Nejstarší účastník – Michal Jandák
47. místo v cíli – Filip Gaja mp

Sportovní klub CHB GYM
Od prosince loňského roku 2019, působí 

v nově upravených prostorech na Palackém 
náměstí 126, oddíl Muaythai, Kickboxu 
a Boxu. Přestože rozvoj sportovního oddílu 
značně zbrzdila problematika Covid 19, byl 
sportovní oddíl schopen připravit ze svého 
středu fighters, kteří hájili historicky poprvé 
barvy sportovního klubu CHB GYM na re-
publikovém šampionátu kickboxu. Tento re-
publikový šampionát proběhl ve dnech 5. a 6. 
9. 2020 v Teplicích.

Ve váhové kategorii zápasil ve váze supertěžké 
Michal Zezulka, který je současně v klubu nově 
i trenérem Boxu. Michal Zezulka byl na mis-

trovství republiky nominován hned ve dvou 
disciplínách. Nejprve v disciplíně Fullcontakt, 
ve které získal stříbrnou medaili. Ve druhé v dis-
ciplíně K1 vystoupal až na vrchol nevyšší a stal 
se tak republikovým šampiónem disciplíny K1 
asociace CSFu, pro rok 2020. V další disciplíně 
kick light, tentokrát v kategorii žákovské do 11 
let ve váze do 32 kg, vybojoval ve svém de-
butním zápase Martin „Vajgl“ Lučný stříbrnou 
medaili. Martin Lučný je obrovskou fighterskou 
nadějí a rozhodně do budoucna i velikým přísli-
bem pro klub CHB GYM.

Oběma kickboxerům ke skvělým sportov-
ním úspěchům blahopřejeme. 

Současně bych rád zmínil, že sportovní 
klubu CHB GYM hledá neustále do svých řad 
nové tváře jak pro disciplíny Muaythai, Kick-
box, tak i pro Box.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni do nově 
otevřených prostor na Palackého náměstí 126, 
a to vždy každé pondělí až pátek v čase 
od 17.30 případně od 19.00 hod. Veškeré po-
drobné informace získáte na: www.chbgym.cz 
případně na facebook CHB GYM.

Závěrem bych rád poděkoval městu Slav-
kov u Brna za podporu v rozvoji mládeže 
a zejména sportovního klubu CHB GYM.

Bohuslav Chudáček, trenér a předseda klubu

Kudlanka nábožná • Foto: B. Maleček

Účastníci Pípy • Foto: 4x R. Lánský

Tým Slavkovské ženy v běhu

Tým Pivec 100 Mega

Týmy Mcyho vinné sklepy – muži a ženy
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Stáž pedagogů u zaměstnavatelů

Ve dnech 24.–28. 8. 2020 jsem absolvo-
vala stáž v cukrárně a kavárně U tří císařů 
ve Slavkově u Brna v rámci projektu STÁŽE 
PEDAGOGŮ U ZAMĚSTNAVATELŮ. Paní 

majitelka Romana Drápalová mě velmi vře-
le přijala a ihned po seznámení s provozem 
jsem se zapojila do práce na úseku obsluhy. 
Osvojila jsem si práci s mlýnkem na kávu, 
kávovarem či přípravu různých druhů kávy, 
vyzkoušela si základy latte art, ale i přípravu 
domácích limonád. Po celou dobu jsem použí-
vala kavárenský způsob obsluhy. Celá kavár-
na je velmi oblíbená, o čemž svědčí častá úpl-
ná obsazenost. Vyhlášené jsou i kavárenské 
zákusky a vynikající zmrzlina.

Děkuji paní Drápalové za možnost absolvo-
vat stáž právě v její cukrárně a kavárně a vě-
řím, že nabyté zkušenosti využiji při výuce 
žáků.

L. Poláčková, ISŠ

Tajemství Lukáše Skály
Ve dnech 24.–28. 8. 2020 jsme se zúčast-

nily pětidenní stáže v cukrárně u pana Lu-
káše Skály ve Šporkovském paláci v Praze. 
Cukrárna se nám velmi líbila. Celý prostor 
výrobny je prosklený, zákazník tedy může 
vidět výrobu svého dezertu doslova v pří-
mém přenosu. Při práci jsme se seznámily 
s novými technologickými postupy při po-

užití netradičních surovin. Stáž byla velmi 
náročná, ale odměnou nám bylo mnoho no-
vých poznatků a zkušeností při přípravě tra-
dičních dezertů. I přes to, že podniky v Praze 
jsou dnešní situací velmi poznamenány, rády 
bychom zase navštívily nějaké další vyhlá-
šené cukrárny.

Učitelky odborného výcviku obor cukrář

Pár postřehů
Již 16. 9. 2019 jsme byli informováni, že 

Jihomoravský kraj se stane v roce 2020 hos-
titelskou zemí mezinárodní vinařské soutě-
že. Soutěž měla probíhat na přelomu dubna 
a května v areálu BVV v Brně a mělo se jí 
zúčastnit 400 zahraničních degustátorů a novi-
nářů. Jako ředitelka školy jsem byla požádána 
o aktivní účast našich odborných učitelů a stu-
dentů na této prestižní akci a byla jsem nad-
šená, že by naši studenti a učitelé dostali pro-
fesní životní šanci. Bylo mi jasné, že studenti 
budou mít možnost získat osobní zkušenost 

s realizací mezinárodní vinařské soutěže a tyto 
podmínky jim nikdy ve škole nejsme schopní 
simulovat. Zúčastnili jsme se pracovních jed-
nání, kde nám byly sděleny požadavky, a za-
čali připravovat studenty. Práce na pozicích 
byla podmíněna aktivní znalostí anglického 
jazyka a náš pan učitel angličtiny studenty 
svědomitě připravoval i v době prázdnin, pro-
tože akce byla přesunuta na září 2020. Do po-
slední chvíle jsme nevěděli, jestli akce bude 
realizována, ale podařilo se. Obavy, jak se naši 
studenti s touto výzvou poperou, byly znač-

né, ale věřili jsme jim. Již v průběhu soutěže 
jsem byla kontaktována a slyšela jen pochvalu 
na naše „someliéry“. Po akci jsem v ředitelně 
vyslechla informace našich studentů a byla 
jsem opravdu ráda za jejich nadšení a kladné 
ohlasy. Velké poděkování patří mým kolegům 
p. L. Poláčkové a Mgr. Hirtovi za přípravu 
studentů na soutěž a PhDr. M. Chladovi a jeho 
týmu ze Svazu vinařů ČR za svěřenou důvěru 
v naši školu a naše studenty, neboť dle jejich 
slov se těší na další akci pod jeho taktovkou.

V. Kulhánková, ISŠ

Concours Mondial de Bruxelles 2020 
Nikdy jsem si nemyslela, že práce someli-

éra může být tak zábavná. Po účasti na Me-
zinárodní soutěži vín Concours Mondial de 
Bruxelles 2020 v Brně jsem však změnila 
svůj názor. Nikdy jsem se podobné akce neú-
častnila. Zprvu jsem z funkce someliéra byla 
nervózní, to se ovšem rychle změnilo. Moji 
porotci byli velice milí a usměvaví. Moje 
práce spočívala v rozlévání vzorků vín čle-
nům zahraniční poroty. Nečekala jsem, že mě 
práce bude tak bavit. Nasbírala jsem spoustu 
zkušeností, procvičila svoji angličtinu a po-
znala nové lidi. Poprvé jsem se dostala mezi 
opravdové odborníky na víno a mohla jsem 
pozorovat práci degustátorů. Soutěž byla za-
jímavou zkušeností, celou akci jsem si velice 
užila a věřím, že to nebyla moje poslední so-
meliérská zkušenost.

D. Menšíková, 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

CNC stroje ve výrobě 
nábytku

Ve dnech 24.–28. 8. 2020 jsem se zú-
častnil pětidenní odborné stáže ve firmě 
Sollus Tučapy. Technologické vybavení je 
ve firmě na špičkové úrovni se zaměřením 
na individuální a především atypickou vý-
robu nábytku. Součástí je moderní lakov-
na, zajišťující vysokou úroveň povrchové 
úpravy nábytku, individuální strojové vy-
bavení a další 
technologická 
zařízení včet-
ně 3D CNC 
strojů. Při prá-
ci jsem se se-
známil s pro-
gramováním, seřizováním a spouštěním 
tohoto CNC stroje. Podílel jsem se na za-
kázkách velmi úspěšné firmy, která se spe-
cializuje hlavně na výrobu interiérů hotelů, 
kanceláří, veřejných prostor, bytů a ro-
dinných domů, ale také jsem si vyzkoušel 
naprogramovat vlastní výrobek. Pracoval 
jsem se zkušenými truhláři s mnohaletou 
praxí v nábytkářské výrobě. Byla to pro mě 
velmi přínosná stáž a zkušenost, rád bych 
získal další zkušenosti v podobné firmě.

P. Haizler, ISŠ

Foto: 3x archiv ISŠ
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Já tobě nesu slunce svit…
Prvním zářijovým dnem jsme 

otevřeli nový školní rok – Slu-
níčkový, kterým jsme zároveň 
vešli do desátého školního roku 
fungování naší mateřské školy 
Karolínka. 

Přípravu jsme letos vzali ze široka. V červenci 
proběhlo odhlučnění dvou tříd firmou LIKO-S 
za finanční podpory firmy SD Group, Biskupství 
brněnského a našeho zřizovatele Chudé školské 
sestry Naší Paní. V přípravném týdnu byl schvá-

len nový školní vzdělávací program s názvem 
„Jsem rád, že nejdu sám“ a pedagogové se zú-
častnili semináře „Komunikujeme vědomě“, po-
řádaného Společností Pedagogiky Franze Ketta. 
Velká pomoc přišla od rodičů, kteří pomohli 
na naší zahradě s natíráním dřevěných prvků. 

Děti se velmi těšily na své kamarády a při-
vítaly mezi sebe také ty nové, pro které začíná 
další období plné objevů a dobrodružství. Pře-
jeme jim a jejich rodičům úspěšný start.

Miroslava Bočková

150 let slavíme
V neděli 13. 9. 2020 se v Heršpicích kona-

la veliká sláva! Za účasti nejpřednějších před-
stavitelů Českobratrské církve evangelické si 
heršpičtí a slavkovští bratři a sestry připomínali 
150 let od založení jejich sboru. K důstojnos-
ti, důležitosti a vážnosti přispěla i přítomnost 
minulých farářů, ale také představitelů vesnice 
Heršpice. Úvod oslav patřil bohoslužbě, ve kte-
ré sloužil slovem bratr synodní senior Daniel 

Ženatý a zdejší sestra farářka Jarmila Řezníč-
ková. Po bohoslužbě následovala beseda a poví-
dání především o budoucnosti naší církve. Vše 
vyvrcholilo varhanním koncertem doplněným 
o čtené slovo úryvků z díla slavného českého 
protestanta Jana Ámose Komenského a zpěvem 
heršpického pěveckého sboru. Bylo to krásné, 
snad povznášející a naplňující. Společně slavme 
nejméně dalších 150 let. Vít Vykoukal

Skautské kilo – jubilejní výstava 
100. výročí skautingu ve Slavkově

Význam slova „kilo“ 
pro stovku namísto tisíce 
a „Slunovrat“ pro závody, 

které již tři desetiletí pořádáme v termínu jar-
ní rovnodennosti. Možná bláznivé ve zbytku 
republiky, ale pochopitelné u nás ve Slavko-
vě. Nebojíme se totiž dělat věci trochu jinak. 
Neklasifikujeme se jako super-skauti, prostě 
jen ctíme myšlenku zakladatelů českosloven-
ského a celosvětového hnutí a pomocí moder-
ních i léty prověřených metod se ji snažíme 
předávat co nejlépe dál.

Výstavu k příležitosti stoletého výročí po-
řádáme k oslavě skautingu jako hnutí, kte-
ré umožnilo stovkám slavkovských skautů 
a skautek prožít nespočet zajímavých okamži-
ků a odnést si zkušenost pravého skautského 
přátelství na celý život. Mnozí bývalí členové 
to jistě potvrdí. 

Výstava se uskuteční ve dnech 17.–25. 
října na Zámku Slavkov – Austerlitz.

Vernisáž 17. října – 15.30 h. setkání 
ve Svojsíkově parku u pomníku zakladatele 

československého Junáka Antonína Benjamí-
na Svojsíka; 16.00 h. zahájení výstavy, OK 
galerie, Zámek Slavkov – Austerlitz.

Pro návštěvníky výstavy a skautské pamět-
níky bude připraveno posezení u šálku čaji či 
kávy a drobné občerstvení.

Protože historii tvoří jednotlivé lidské osu-
dy, uvidíte na výstavě exponáty spjaté s mnoha 
z nás. Namátkou – skautský kroj, který nosil 
slavkovský účastník celosvětového skautské-
ho setkání Jamboree 1947 ve Francii, repliku 
prvorepublikového skautského kroje, kroni-
ku z Protektorátu, originální výtisk „Základů 
Junáctví“ z roku 1912, předválečnou táborovou 
trubku, tabuli družiny Psohlavců z šedesátých 
let, památku na první tábor po obnovení Junáka 
v roce 1990 v obci Šumná, nepřeberné množ-
ství fotografií, skautských knih a časopisů.

Pro sběratele jsme připravili speciální pa-
máteční razítko a několik památečních před-
mětů k 100. výročí.

Těšíme se na vaši účast!
Skauti a skautky, Junák Slavkov u Brna

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby:
Slavkov farní kostel (mimo svátky): neděle 9.00 
a 18.00, úterý 18.00 pro děti, pátek 18.00, sobota 
v 7.30 (na ohlášení).
Svátost smíření: přede mší sv. a každé úterý 19.00 
– 20.00.
1. 10. Mše sv. v penzionu v 8.00, návštěvy nemoc-

ných
3. 10. Mariánská sobota, 7.00 růženec, 7.30 mše sv. 
13. 10. Mariánská pouť v Žarošicích, 17.30 (autobus 

16.30)
17. 10. Děkanátní setkání katechetů Šlapanice
18. 10. Misijní neděle, sbírka na misie
18. 10. Výročí posvěcení kostela a Slavkovské hody, 

9.00 mše s průvodem od radnice
25. 10. Výročí posvěcení kostela (Němčany 11.00, 

Hodějice 11.00)
28. 10.–1. 11. Podzimní prázdniny 
Kurz efektivního rodičovství 
Jak vychovávat děti, aby byly šťastné, sebevědomé, 
a zároveň nám „nepřerostly“ přes hlavu? 7 setkání 
v sále římskokatolické fary, Malinovského 2, Slavkov 
u Brna, od října ve středu od 9 do 11 hodin, vždy 
jednou za 14 dnů. Kurz je pro účastníky zdarma.
Manželské večery
Jak obnovit a posílit partnerský vztah? 120 minut 
k nerušenému hovoru o tématech, která vás mož-
ná trápí dlouho a neměli jste příležitost je společně 
probrat. Porozumíte pak lépe sobě i svému part-
nerovi/partnerce. 8 setkání v prostorách Křesťan-
ské mateřské školy Karolínka, Malinovského 280, 
Slavkov u Brna v neděli 4. 10. 2020 od 18 do 20 
hodin. Bez skupinového sdílení. Kurz je pro účast-
níky zdarma (pár si hradí pouze vybranou večeři/
občerstvení). 
Přihlášení na kurzy: Kontaktní osoba: Pavlína Klou-
dová e-mail: slavkov.farnost@gmail.com telefon: 
733 728 719.

Informace: www.farnostslavkov.cz
www.facebook.com/farnostslavkov

Kontakty: slavkov@dieceze.cz
o. Milan Vavro 604 280 160
o. Stanislav Pacner 737 509 507

Rady do zahrady – říjen
Pranostika: Je-li říjen velmi zelený, bude 

leden hodně studený.
Je tu říjen, jeden z nejbarevnějších měsíců 

roku. Příroda se koupe v barvách podzimu. 
Paleta odstínů od žluté přes oranžovou až 
po tóny červené a hnědé zbarvila keře a stro-
my. Takto příroda oznamuje konec sklizní 
a přípravy k zimnímu spánku.

Také zahrádkáři se připravují na zimu. 
Ukončují sklizně pozdních odrůd, se kterou 
by neměli váhat. Počasí v tuto dobu bývá ne-
vyzpytatelné a první mrazíky mohou přijít až 
v listopadu, ale také již zítra.

Pozdní odrůdy jádrovin uskladníme do skle-
pů, které jsme již před sklizní dezinfikovali vá-
penným roztokem nebo sirnými knoty a také 
přepravky přípravkem Savo. Posklizňové 
zbytky ze záhonů, opadané listí a hnilobou 
zasažené plody ovocných stromů odstraníme, 
protože mohou být napadeny chorobami a tím 
by se tyto přenášely na příští úrodu. Je možné 
je přidat do teplého kompostu, kde se při zvý-
šené teplotě zničí zárodky chorob a škůdců.

Po sklizni je vhodné přidat ovocným dřevi-
nám živiny, které z půdy odebraly a předaly plo-
dům. Je vhodné použít hnojiva s pomalu se uvol-

ňujícími živinami, fosforem a draslíkem (NPK, 
Cererit…), které lehce zapravíme do půdy. Při 
rytí záhonů zarýváme do brázd posklizňové 
zbytky, zelené hnojení a chlévský hnůj.

Od konce měsíce je možné vysazovat ovoc-
né stromky a keře. Zakoupené výpěstky by 
měli být odlistěné a označeny štítkem, který 
je průkazem původu. Po opadu listí je vhodná 
doba na postřik broskvoní proti kadeřavosti 
(Kuprikol). Stromek je nutno dokonale omýt 
a také půdu po celou korunou stromku.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Foto: archiv KMŠ
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Slavkov před padesáti lety
• Od začátku roku bylo ve Slavkově spáchá-

no 31 trestných činů, z toho 7 vloupání, 7 krá-
deží, 1 odcizení auta, 1 odcizení nákladního 
auta, 2 trestné činy urážky veřejného činitele, 
2x pokus o znásilnění, 1x napadení příslušní-
ka VB, 1 trestný čin hanobení KSČ, 1 trestný 
čin podvodu, 4x opilství v dopravě, 3 trestné 
činy pokusu krádeže aut a 1 trestný čin násilí 
na veřejném činiteli.Výskyt trestných činů byl 
v tomto roce nejvyšší v celém okrese Vyškov.

Dále došlo k 18 případům přečinů. Staly se 
i tragické případy – v rybníku se utopil šesti-
letý chlapec, autem byl usmrcen 21letý zedník 
a pádem ze střechy se zabil 66letý pokrývač.

• V červnu se uskutečnilo na Slavkovském 
okruhu mistrovství ČR – rychlostní závod 
motocyklů. Ve třídě do 250 ccm jel i Jaroslav 
Ludvík a ve třídě do 125 ccm Jaroslav Marek 
– oba Slavkováci. Byl to poslední motocyklo-
vý závod ve Slavkově (závodilo se zde od r. 
1949).

• Rychlým tempem pokračovala výstav-
ba, a to jak podniková, tak i bytová. V Pol-
ní ulici pokračovala družstevní svépomocná 
výstavba čtyřbytovek a bytovky zaměstnanců 

OSP Vyškov. V Sídlišti Nádražní pokračovala 
stavba dvou čtyřbytovek a v ulici Pod Oborou 
a v ulici ČSA stavěl Státní statek Slavkov dal-
ší čtyřbytovky. Spolu s rodinnou (svépomoc-
nou) výstavbou se pracovalo na 147 bytových 
jednotkách.

• Ve dnech 12. a 13. září se ve Slavkově 
uskutečnilo VII. mistrovství ČSSR v orbě. 
Slavnostně vyzdobené město přivítalo nejlep-

ší oráče nejen z celé republiky, ale i z Bulhar-
ska, Polska, NDR a Jugoslávie. Mistrovství 
v orbě navštívilo celkem 11 000 diváků. Mi-
strem ČSSR se stal J. Pospíšil z Bernardova.

• Myslivci uspořádali 19. září hon na ko-
roptve. Odstřeleno bylo celkem 50 kusů. 

Na sedmi podzimních honech bylo 
odstřeleno celkem 874 bažantů, 
184 zajíců a 1 liška.

• Místní organizace Českého 
rybářského svazu měla ke konci 
roku 176 členů. V sezoně od 20. 4. 
do října 1970 bylo uloveno 6139 
kusů ryb o celkové váze 5438 kg.

• Řepná kampaň ve slavkov-
ském cukrovaru začala 12. října 
a skončila 31. prosince. Bylo zpra-
cováno 86 211 tun řepy a 10 593 
tun surového cukru ze Sokolnic, 
Židlochovic a Pohořelic. Vyrobe-

no bylo 18 912 tun rafinovaného cukru.
• V roce 1970 bylo na území Slavkova 46 

dopravních nehod (na celém obvodě OO VB 
Slavkov celkem 90 nehod). Zraněno bylo 21 
osob a 3 lidé zemřeli.

• Junák měl začátkem roku 106 členů. Pio-
nýr měl 50 členů. K 1. září 1970 přešly orga-
nizace mládeže v celé republice v jednotnou 
organizaci SSM (Svaz socialistické mládeže) 

a pionýrskou organizaci. Tento osud potkal 
i junáky, kterým bylo nabídnuto včlenění 
do Pionýra. Většina vedoucích Junáka však 
toto odmítla. Protože do určeného termínu od-
povědní činitelé Junáka neprovedli přeregist-
raci, tímto svou činnost ukončili.

• Čtyři lupiči pocházející ze Slavkova vy-
kradli muzeum na Mohyle míru a numisma-
tické oddělení Moravského muzea v Brně, 
dále vykrádali restaurace, školy, byty a ob-
chody. Zloději byli odsouzeni, a to jeden k 9 
rokům odnětí svobody nepodmíněně, dva 
na čtyři roky a poslední k 15 měsícům podmí-
něně na 3 roky.

• Slavkovský zámek přešel z okresní sprá-
vy do správy Krajského střediska památkové 
péče a ochrany přírody v Brna. Zámek v roce 
1970 navštívilo 38 000 osob, z toho 6100 ci-
zinců.

• Ke konci roku 1970 žilo ve Slavkově 4990 
obyvatel. B. Maleček

Družina Jaguáři (stojící): Karas, Hoble Frank, 
Keňox, Šroufek, (sedící): Rosa, Rum, EblaOdjezd na tábor Jasenice ze slavkovského vlakového nádraží, 1970 • Foto: 5x archiv BM typo

Sídliště Polní v roce 1970

Rychlostní závod motocyklů ve Slavkově, ul. Bučovická

Zámecké valy před 50 lety
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Redakční uzávěrka pro příspěvky do čísla 10/2020
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Toto číslo vyšlo 26. září 2020

www.slavkovskyzpravodaj.cz  •  www.slavkov.cz

 Datum hod. akce/místo konání pořadatel

 1. 10. 17 Kolumbie – cestovatelská přednáška, Městská knihovna knihovna
 3. 10. od 8 Běh Slavkovem, nádvoří zámku Adventure Austerlitz
 3. 10.  19 Když hrdličky cukrovaly, SC Bonaparte ZS-A
 4. 10.  16 Když hrdličky cukrovaly, SC Bonaparte ZS-A
 4. 10.  13–17 Dýňobraní a burčákové slavnosti, nádvoří zámku ZS-A
 4. 10.  od 10 Prohlídky zámecké půdy a krovů, zámek ZS-A
 5. 10. 19 Domácí@štěstí.cz, SC Bonaparte ZS-A
 10. 10. 10.30 Závod Českého poháru v zimním plavání, koupaliště Slavkov Fides Brno
 13. 10. 19 Concentus Moraviae – Monika Knoblochová a Libor Mašek, zámek ZS-A
 17. 10.  13 Zámecká jízda sv. Huberta, zámecký park ZS-A
 18. 10.  15 ProArt – Ludwig B., zámecký park ZS-A
 18. 10. 18.30 KINO SCB – Expediční kamera, SC Bonaparte ZS-A
 21. 10. 19 Zdeněk Izer – Na plný coole, SC Bonaparte Jan Švanda
 25. 10. 16.30 KINO SCB – Princezna zakletá v čase, SC Bonaparte ZS-A

Výstavy na zámku
 13. 10.–13. 12. 10–16 Výstava ZUŠ Fr. France: „Jiné světy“, přízemí zámku ZS-A a ZUŠ Fr. France
 17.–25. 10. 10–16 Skautské kilo – 100. výročí skautingu ve Slavkově, OK galerie ZS-A a Junák
 do října  9–17  Expozice Právo útrpné na Slavkovsku, podzemí zámku  ZS-A

KALENDÁŘ AKCÍ – ŘÍJEN 2020

Správní chlapi se vydali na okruh. Už potřetí!
26 km, 21 účastníků, 5 hospod, věkové roz-

pětí 55 let a hlavně nevyčíslitelná pohoda. To 
byl letošní, již třetí a opět mezinárodní, chlap-
ský okruh. Správní chlapi se jako již tradičně 
sešli druhou zářijovou sobotu v devět hodin 
na vlakovém nádraží ve Slavkově. Po krátkém 
úvodním seznámení se vydali na cestu přes 
Vážany, kde jim velmi ochotní pan hostin-
ský, po neuvěřitelném přivítání, natočil první 
piva či kofoly, aby měli dostatek sil na cestu 
do Nížkovic, kde opět velmi milá paní hostin-
ská otevřela jen kvůli nim. Zde padlo i první 
jídlo, na Jalový dvůr je to přeci jenom ještě 
pěkná štreka. Jako každý rok se krásné okolí 
„Jalováku“ stalo útočištěm pro hlavní občers-
tvení dne, abychom tu cestu zpátky do Slav-
kova přes Hodějice v pořádku zvládli. Tak 
se i stalo. Poslední a velmi vítané osvěžení 
přišlo tentokrát ve Slavkovském pivovaru. 
„My jsme vážně ušli 26 km? To bych vůbec 
neřekl.“ Tato věta byla slyšet několikrát. A je 

to přesně tak. Když je pohodová atmosféra, 
podpora kolektivu správných chlapů, kteří 
chtějí společně strávit den, vyměnit si zkuše-
nosti a pohledy na svět, prostě levá noha střídá 
pravou a najednou jsme v cíli. Bylo to skvělý! 

Příští rok si to už prostě nemůžeš nechat ujít, 
a proto si tentokrát už doopravdy zapiš 11. 9. 
2021 v 9.00 na vlakovém nádraží ve Slavkově. 
Správní chlapi tam na tebe budou čekat a opět 
se vydají na okruh. Vít Vykoukal

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím všechny příznivce řídítek a jedné 

stopy. Výlet do Oderských vrchů, na Helfštýn 
a Vítkovické vrchoviny na začátku měsíce 
jsme nakonec protáhli klikatými cestami Níz-
kého Jeseníku až k Opavě a Bruntálu. Vraceli 
jsme se lesy Zábřežské vrchoviny, přes Bou-
zov a přes vrcholy Drahanské vrchoviny. Bylo 
totiž překrásně, slunce hřálo, asfalt měl per-
fektní grip a my klouzali v obloucích nízko 
nad asfaltem… 

V době, kdy máte v rukou tohle číslo Zpra-
vodaje, jsme na třídenní výpravě v Železných 
horách. Cíl výletu už jsem zhruba popsal 
v minulém čísle Zpravodaje. Pro omezený 
rozsah jsem vynechal informaci o návštěvě 
bývalé raketové základny, výrobny dýmek 

a skleněných vánočních ozdob. Navštívíme 
rodiště významných českých malířů Antonína 
Chittussiho a Antonína Slavíčka i rodiště sou-
časného sochaře Jaroslava Róny. Projdeme 
místa, kde tvořili a která zachytili ve svých 
slavných dílech. Tak je to s našimi výlety 
vždycky: krom požitku z jízdy na motorce si 
užijeme i trochu poznání. 

Sedmnáctý ročník podzimního motokrosu 
týmů a jednotlivců je připraven. Trať, časo-
míra, ozvučení, občerstvení, traťoví komisaři, 

ceny pro vítěze, zkrátka všechno je pro uspo-
řádání tohoto oblíbeného závodu nachystáno. 
Sejdeme se už tradičně v areálu SÚS ve staré 
cihelně v sobotu 10. 10. 2020. Doufáme jen, 
že úsilí věnované přípravě nevyjde v důsledku 
vývoje pandemie nazmar. Volný trénink začí-
ná v 9.30 a ostrý start čtyřhodinového marato-
nu je naplánovaný na 10.00. Tak držme palce, 
ať všechno dobře dopadne! 

Přátelé, cestovní sekci zbývá ještě jeden 
výlet v letošní sezóně. V sobotu 24. října 

uzavřeme klubovou ces-
tovní sezónu výpravou 
po stopě automobilové-
ho závodníka Bedřicha 
Soffera a průkopníka 
aviatiky Jana Čermáka. 
Přátelé, všude dobře, tak 
co doma? Tož neváhejte 
a přijďte mezi nás! Těším 
se na společné setkání při 
některé naší klubové akci.

Podrobnosti najdete 
na stránkách: fechtl.cz 
nebo slavkovak.cz.

 Vlastik Jelínek
Foto: archiv MK

Účastníci pochodu • Foto: V. Vykoukal



DO AKCE!

HUSQVARNA 572XP®
Profesionální pila nejvyšší kvality pro celodenní 
použití. Disponuje velkou řeznou kapacitou 
a skvělou manévrovatelností. AutoTune™, Air 
Injection™,X-Torq®, Smart Start®.

� Výkon 4,3 kW, délka lišty 38–70 cm, 
hmotnost bez lišty a řetězu 6,6 kg.

Akční cena: 25 999 Kč
Běžná cena: 27 999 Kč

HUSQVARNA 450
Nejoblíbenější model s univerzálním použitím. 
X-Torq®, Air Injection™, Smart Start®, LowVib®, 
palivová pumpička.

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

Akční cena: 12 599 Kč
Běžná cena: 13 499 Kč

HUSQVARNA 120iB
Lehký a snadno ovladatelný akumulátorový foukač.

� Hmotnost (bez akumulátoru): 2 kg, foukací výkon 
(rychlost vzduchu): 46 m/s

Akční cena: 4 199 Kč
Běžná cena: 4 499 Kč (cena bez aku a nabíječky)

Akční cena: 7 499 Kč
Běžná cena: 7 999 Kč (včetně akumulátoru Bli20 

a nabíječky QC80)

Navštivte naši prodejnu:

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 18. 11. 2020. Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto 
si vyhrazuje právo změnit design, specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

PODZIMNÍ 
AKCE

HUSQVARNA 535i XP®
Lehká výkonná akumulátorová pila s vysokou 
rychlostí řetězu a vynikající ergonomií.

� Hmotnost bez řezné části a akumulátoru 2,6 kg, 
rychlost řetězu 20 m/s, délka lišty 14" / 35 cm.

Akční cena: 10 799 Kč
Běžná cena: 11 499 Kč

(cena bez akumulátoru a nabíječky)

ZA KVALITU RUČÍME. PRODLUŽUJEME ZÁRUKU NA VŠECHNY PILY + 1 ROK

Akční cena: 129 999 Kč
Běžná cena: 139 999 Kč

(cena bez žacího ústrojí)

HUSQVARNA RIDER 216T AWD
Rider s pohonem všech kol a dvouválcovým motorem 
s vysokým točivým momentem, se kterým dosáhnete 

skvělých výsledků i v náročnějším terénu. Kloubové 
řízení, funkce Turn Key, LED světlomety.

� Motor Briggs & Stratton, 
výkon 9,5 kW @ 3000 ot./min., 

šířka sekání 94 nebo 103 cm, 
hmotnost 226 kg.

HUSQVARNA 120iB
Lehký a snadno ovladatelný akumulátorový foukač.

� Hmotnost (bez akumulátoru): 2 kg, foukací výkon 
(rychlost vzduchu): 46 m/s

Akční cena: 4 199 Kč
Běžná cena: 4 499 Kč (cena bez aku a nabíječky)

Akční cena: 7 499 Kč
Běžná cena: 7 999 Kč (včetně akumulátoru Bli20 

a nabíječky QC80)

Navštivte naši prodejnu:

HUSQVARNA 572XP®
Profesionální pila nejvyšší kvality pro celodenní 
použití. Disponuje velkou řeznou kapacitou 
a skvělou manévrovatelností. AutoTune™, Air
Injection™,X-Torq®, Smart Start®.

� Výkon 4,3 kW, délka lišty 38–70 cm, 
hmotnost bez lišty a řetězu 6,6 kg.

Akční cena: 25 999 Kč

HUSQVARNA 450HUSQVARNA 450
Nejoblíbenější model s univerzálním použitím. 
X-Torq®, Air Injection™, Smart Start®, LowVib®, 
palivová pumpička.

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

Akční cena: 12 599 Kč
Běžná cena: 13 499 Kč

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 18. 11. 2020. Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna neustále provádí vývoj výrobků, a proto
si vyhrazuje právo změnit design, specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

PODZIMNÍ 
AKCE

HUSQVARNA 535i XP®
Lehká výkonná akumulátorová pila s vysokou
rychlostí řetězu a vynikající ergonomií.

� Hmotnost bez řezné části a akumulátoru 2,6 kg,
rychlost řetězu 20 m/s, délka lišty 14" / 35 cm.

Akční cena: 10 799 Kč
Běžná cena: 11 499 Kč

(cena bez akumulátoru a nabíječky)Akční cena: 25 999 Kč
Běžná cena: 27 999 Kč

Běžná cena: 13 499 Kč (cena bez akumulátoru a nabíječky)

ZA KVALITU RUČÍME. PRODLUŽUJEME ZÁRUKU NA VŠECHNY PILY + 1 ROK

Akční cena: A 129 999 Kč
Běžná cena: 139 999 Kč

(cena bez žacího ústrojí)

RNA RIDER HUSQVARRNA RIDERHUSQVAR 216T AWD216T AWD
ch kol a dvouválcovým motorem Rider s pohonem všec
omentem, se kterým dosáhnete s vysokým točivým mo
v náročnějším terénu. Kloubové skvělých výsledků i v
unkce Turn Key, LED světlomety.řízení, fu

� Motor Briggs & Stratton, 
výkon 9,5 kW @ 3000 ot./min., 

šířka sekání 94 nebo 103 cm, 
hmotnost 226 kg.

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



CITY

Vaše domácí kancelář začíná
na našem nejrychlejším internetu

Úspěch vaší práce z domova závisí na spolehlivém a rychlém internetu. Optická
síť CITY má nejvyšší kapacitu v našem regionu a díky tomu i v náročných 
obdobích poskytuje potřebnou rychlost a stabilitu připojení pro vaši prácí 

a současně i pro zábavu celé vaší rodiny.

Přesvědčte se sami a vyzkoušejte v květnu a červnu náš spolehlivý internet 
zdarma a bez závazků. Přijďte do našeho infocentra ve společenskému centru

Bonaparte, nebo zavolejte na linku 515 537 537, objednejte si internet
na zkoušku a zjistěte sami, jaký komfort může poskytovat práce z domova

přes kvalitní optický internet.

Více o optickém internetu na https://www.vivo.cz    obchod@vivo.cz    515 537 537


