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Program kina Jas
v SC Bonaparte
strana 15

Senior taxi
zahajuje provoz
strana 7

Začíná další etapa
opravy obchvatu
strana 10

Koněv
Tak nám zase malá skupinka lidí

mění dějiny. Narážím na usnesení
zastupitelstva Prahy 6 o odstranění
sochy maršála Koněva. Postava,
která je oslavována a zatracována
zároveň. Postava, která se velkým
významem podílela na osvobození
Československa od nacismu,

a která zároveň nese stigma potlačení maďarského
povstání či rozdělení Berlína. Myslím si, že po třiceti
letech je pozdě na tyhle hrátky a pokud měl někdo se
sochou problém, měl tak učinit hned po devětaosm-
desátém, kdy se demokratická republika zbavovala

Michal Boudný
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(Pokračování na str. 10)

150 LET
TJ SOKOL
SLAVKOV U BRNA

Společenský dům Bona-
parte má po téměř pade-
sáti letech z části novou

střechu. Novotou září také do-
minanta budovy – věž. 

Kromě viditelných oprav na
samotné střeše se dočkaly vý-
měny také uhnilé trámy, vymě-
nily se klempířské prvky a zre-
novovaly okrasné detaily.
Pokrývači položili téměř 500
metrů čtverečních krytiny, dal-
ších téměř 100 metrů si vyžá-
dala věžička. 

Střecha Společenského domu
Bonaparte nebyla kompletně
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SD Bonaparte má
novou věž a střechu

Budova SD Bonaparte • Foto: B. Maleček

Instalace věžičky • Foto: 2x archiv MÚ
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Tradiční Václavský jarmark přilákal
v sobotu 21. září do zámeckého parku
přes 6400 návštěvníků. Krásné počasí,
malebné prostředí zámeckého parku, více
než sto prodejních stánků s tradičními
dobrotami, hand made výrobky, hrač-
kami, keramikou, šperky, oblečením, pod-
zimními květinami a usměvavými pro-
dejci zpříjemnili víkend návštěvníkům ze
širokého okolí.

Během dne se na zámku uskutečnily
speciální kostýmované prohlídky diva-
delní skupiny Per Vobis.

Tentokráte přijela na návštěvu zámku
Marie Terezie. Návštěvníci se při pro-
hlídce historických sálů dozvěděli vtipnou
formou zajímavosti z historie zámku i ze

života Marie Terezie. Prohlídky absolvo-
valy hlavně rodiny s dětmi a znamenaly
pro ně další příjemné zpestření dne stráve-
ného ve Slavkově na zámku.

Povedený den s pozitivními ohlasy od
návštěvníků jarmarku byl zakončen decho-
vým koncertem ZUŠ Němčice nad Hanou
na nádvoří zámku. Orchestr zahrál známé
filmové melodie ze zahraničních i českých
filmů a seriálů jako byla Sanitka, Nemoc-
nice na kraji města, Cirkus Humberto, For-
rest Gump, Star Wars nebo Návrat do bu-
doucnosti. Valčík v podání orchestru
diváky roztančil a poslední píseň „Jen pro
ten dnešní den“, kterou zazpíval dirigent
orchestru Jindřich Novák, byla skvělým
zakončením programu na zámku. ZS-A

Václavský jarmark a dechový koncert
Václavský jarmark (5x)

Kostýmované prohlídky zámku

Koncert ZUŠ Němčice nad Hanou (2x)
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(Dokončení ze str. 1)

již rok, ale nikdo nevěděl, kdy vypuknou. Ře-
ditelství silnic a dálnic dostálo slibu a i nadále
bude pokračovat ve výměně povrchu silnice
I/50 od cukrovarské křižovatky po obec Křiža-
novice. Jedna z nejvytíženějších dopravních
tepen se po šestnácti letech dočká nového ka-
bátu a širokému okolí nastanou komplikace
a zdržení. Na jednání se všemi aktéry jsem ne-
povolil jakoukoli oficiální objízdnou trasu přes
naše město. To však neznamená, že místa znalí
nebudou ulice ve Slavkově vyhledávat. Frézo-
vání a pokládka nového asfaltu bude hotová do
začátku prosince. Objízdná trasa pro osobní
automobily bude přílohou zpravodaje a ná-
kladní vozidla si vystojí fronty před semafory,
které budou obchvat řídit. Pevně věřím, že dva
měsíce mimo Slavkov nebudou podobné jako
loňský půlrok s kamiony v našich ulicích. Sou-
časně se nám podařilo sloučit etapy stavby tak,
aby na příští rok, kdy je plánována oprava
u Hodějic a Křižanovic, byl obchvat hotový.
Kromě nového asfaltu je velké pozitivum levé
odbočení z obchvatu na Němčany, které je sou-
částí projektu. Bohužel vám však nemůžu slí-
bit, že tím to všechno končí. V příštím roce nás
čekají dlouho „vymodlené“ stavby obchodního
centra u cukrovaru a také oprava průtahu
města. Tak velké stavby se bez dopravních
omezení neobejdou a jedinou možností, jak co

svých východních nálepek a řádů! Tento netra-
diční, a možná na první pohled „zcestný“, úvod
píši proto, že v zámeckém parku jsou pocho-
váni vojáci, kteří nosili stejnou uniformu jako
maršál Koněv. Pevně věřím, že nikoho nena-
padne tento fakt zpochybňovat, a že nadále bu-
deme projevovat těmto padlým úctu, dík a re-
spekt! 

Ale dosti Prahy, naše město má svůj denní
chléb a problémy. Jedním z takových nemalých
problémů je opět, zase a znovu voda. Deště,
které poslední měsíc dopadly na pole kolem
Slavkova, opět vyvolaly diskuzi nad otázkou
zemědělství a zadržování vody kolem našeho
města. Nejvíce ohrožena je východní část
kolem Zlaté hory. Ustanovil jsem proto pra-
covní komisi, která bude mapovat a navrhovat
možné zatravnění některých polí a navrhovat
svodnice. Samostatnou kapitolou je tvorba
vlastních poldrů na ulici Tyršova a Zlatá hora.
Kdo sledoval nedávnou dešťovou situaci v Bu-
čovicích či obcích na Kroměřížsku, mi dá za
pravdu, že Slavkov dopadl ještě dobře a odská-
kaly to „jen“ ucpané kanály.

S nastávajícím podzimem nastává i velký
finiš dopravních staveb, které byly avizovány

nejvíce utlumit dopady, je koordinace těchto
prací.

Další ránou pro naše město je rozhodnutí mi-
nisterstva financí o rušení některých finančních
úřadů v trojkových obcích. Týká se to Slavkova
u Brna a Bučovic. Nový model počítá, že v pro-
storách současného finančního úřadu zůstanou
jen dva úředníci a to jen na pár hodin týdně
v úřední dny. Do jaké míry to bude stačit, ukáže
až čas. Představa, že starší občané z Bošovic či
Lovčiček budou jezdit do Vyškova, je přesto
skličující. Rozhodnutí je věcí státu a starostové
drtivé většiny obcí s takovým nařízením nesou-
hlasili. Jakkoli hlasitě, tak bohužel marně.

Končit se má ale hezky, proto mně dovolte,
vážení čtenáři, seznámit vás s dvěma novin-
kami, které mi v posledních dnech dělají ra-
dost. První a dlouze očekávaná je zahájení pro-
vozu Senior taxi. Věřím a doufám, že tato
služba poskytne starším a méně pohyblivým
spoluobčanům větší komfort při nákupech či
návštěvě lékaře. Druhou zprávou je poskytnutí
dotace zahrádkářskému svazu na nový mošto-
vač s vlastním dopravníkem. Ač letošní rok
podzimnímu ovoci nepřál, každoročně slavkov-
ští zahrádkáři obslouží stovky osob a nová
technika jim jejich nelehkou práci jen usnadní!

Přeji všem čtenářům Zpravodaje překrásné
babí léto! Michal Boudný, starosta města

Koněv

V polovině září nám bylo doručeno z Gene-
rálního finančního ředitelství (GFŘ) oznámení,
že Územní pracoviště finanční správy ve Slav-
kově u Brna přejde v první polovině roku 2020
do tzv. optimalizovaného režimu, mediálně
označovaného jako „2+2“. Co to znamená? 

Pracovníci územního pracoviště ve Slav-
kově u Brna budou s celou agendou přesunuti
na pracoviště ve Vyškově. Služby v našem
městě budou poskytovány pouze v úřední dny,
tedy minimálně dva dny v týdnu a budou je za-
jišťovat dva pracovníci Finanční správy. Zajiš-
těna bude tato agenda:

• Činnost podatelny, vydávání tiskopisů.
• Poskytování základních informací.
• Vydávání potvrzení o bezdlužnosti (po-

tvrzení o stavu osobního účtu).
• Nahlížení do spisu daňového subjektu na

jeho žádost (písemnosti v elektronické po-
době).

• Přidělování autentizačních údajů k EET.
• Placení správních poplatků, vymáhaných

nedoplatků a nedoplatků, o kterých byl dlužník
vyrozuměn (pouze platba kartou).

Obdobný „optimalizační režim“ se dle sdě-
lení GFŘ bude v ČR týkat 33 územních praco-

višť. V našem okrese se týká i pracoviště v Bu-
čovicích. 

Starostové dotčených měst z Jihomorav-
ského kraje byli pozváni do Brna na sezná-
mení s touto připravovanou změnou. V di-
skuzi uvedli spoustu argumentů, proč je tato
připravovaná změna pro daňové subjekty v je-
jich působnosti nevýhodná. V následném do-
pise uvádí ředitelka GFŘ Ing. Tatjana Richte-
rová: „Domnívám se, že jednání, které se
týkalo územního pracoviště ve Slavkově
u Brna, nám poskytlo dostatečný prostor pro
diskuzi. Výměnu názorů, která proběhla, po-
važuji za velmi užitečnou. Mohu Vás ujistit,
že jsme se zabývali každým z argumentů,
které jsme vyslechli. Hodnotili jsme všechny
objektivní důvody, které mohly ovlivnit naše
konečné rozhodnutí o převodu územního pra-
coviště do optimalizovaného režimu. Žádný
z nich ale nepřinesl natolik zásadní okolnost,
která by byla důvodem pro vynětí územního
pracoviště ve Slavkově u Brna z návrhu
územních pracovišť, která by byla pro pláno-
vanou optimalizaci vhodná. Dovoluji si Vás
tedy informovat o tom, že územní pracoviště
ve Slavkově u Brna bude v průběhu prvního

Územní pracovišti finančního úřadu ve Slavkově u Brna
přechází na „optimalizovaný režim“

pololetí 2020 převedeno do „optimalizova-
ného režimu“.

Argumenty starostů dotčených měst i naše
směřovaly mimo jiné i k obavě z hrozícího vý-
razného zhoršení služeb finančních úřadů
a snížení komfortu pro občany a firmy. I když
jsme ujišťováni ze strany GFŘ, že pracoviště,
kde režim 2+2 již běží, nevykazují stavy systé-
mových chyb, domníváme se, že obsazení v re-
žimu 2+2 nemůže zajistit specializaci pracov-
níků FU na pracovišti, a oni tak nebudou moci
poskytovat dosavadní standardní servis.
Ohlasy z některých měst, kde tento systém je
již aplikován, jsou negativní. 

Situaci v našem ORP zhoršuje fakt, že Vy-
škov leží na okraji severní části okresu. Dojez-
dová vzdálenost z jižní části okresu do Vy-
škova je příliš velká. Pro naše občany
a podnikatele je velmi nespravedlivé, že budou
mít dojezdovou vzdálenost na „plnohodnotné“
územní pracoviště ve Vyškově daleko větší než
mají podnikatelé např. v okrese Hodonín, kde
zůstávají územní pracoviště v Kyjově a Veselí
nad Moravou ve standardním režimu. Takto
jsou vytvářeny nerovné podmínky.

Marie Jedličková, místostarostka

První říjnový víkend je ve znamení „Dne ar-
chitektury“. Již devátý rok se ve městech po
celé republice konají procházky
s architekty, kteří v roli prů-
vodců upozorňují na různá zají-
mavá místa kolem nás. Letos se
ke Dni architektury přidá
i město Slavkov u Brna. 

Na nedělní komentované procházce „všed-
ními a nevšedními místy“ našeho města nám

Procházka Slavkovem s městským architektemSlavkovské hody
Slavkovští stárci a chasa Vás srdečně

zvou na Slavkovské hody, které se uskuteční
ve dnech 11.–13. října.
Program:
Pá 17 h. Stavění máje u SC Bonaparte
So 14 h. Krojovaný průvod městem (od radnice)

20 h. Hodová zábava v sále SC Bonaparte,
hraje DH Zlaťanka

Ne 9 h. Krojovaná mše v chrámu Vzkříšení Páně
(začíná průvodem od radnice)

bude průvodcem městský architekt Lukáš
Pecka. Mimo jiné se dozvíme, jaké jsou úkoly

městského architekta a jaký je
jeho pohled na minulost, sou-
časnost i budoucnost Slavkova.

Procházka se koná v neděli
6. října 2019, sraz je napláno-
ván v 15 h. před radnicí na Pa-

lackého náměstí a předpokládaná délka akce
je asi 2 hodiny. vs
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32. schůze RM – 29. 8. 2019
1. RM schvaluje v souladu s usnesením č. 37/2/ZM/

2018 schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2019
rozpočtové opatření č. 40-47 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 2019 v předlo-
ženém znění.

4. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší
hospodářské činnosti za II. čtvrtletí roku 2019 v předlo-
ženém znění.

5. RM doporučuje ZM projednat a vzít na vědomí zá-
věrečný účet DSO ŽLaP za rok 2018 včetně zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření DSO ŽLaP 2018  v před-
loženém znění.

6. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo na veřejnou zakázku: „Obnova zámecké zdi – Slav-
kov u Brna“ se společností Tocháček spol. s r.o., Slovinská
2958/36, 612 00 Brno, IČ: 449 61 367 dle předloženého
návrhu. 

7. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků parc.
č. 4707 o výměře 1663 m2, 4789 o výměře 412 m2 a parc.
č. 4809 o výměře 1966 m2, vše orná půda v k.ú. Slavkov
u Brna, dle platného územního plánu se tyto pozemky
nacházejí v ploše výroby a skladování za kupní cenu ve
výši 400 Kč/m2 z vlastnictví paní Ing. Sylvie Bílkové do
vlastnictví města. Náklady související s převodem nemo-
vitosti (pozn. správní poplatek) uhradí město. Daňové po-
vinnosti budou splněny dle platného zákona.

8. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemků parc.
č. 4533 o výměře 1177 m2, 4660 o výměře 2088 m2

a parc. č. 4925 o výměře 5934 m2, vše orná půda v k.ú.
Slavkov u Brna, dle platného územního plánu se tyto po-
zemky nacházejí v ploše zemědělské za kupní cenu ve
výši 50 Kč/m2 z vlastnictví paní Ing. Sylvie Bílkové do
vlastnictví města. Náklady související s převodem nemo-
vitosti (pozn. správní poplatek) uhradí město. Daňové po-
vinnosti budou splněny dle platného zákona.

9. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod pozemků
parc. č. 3228/4 ostatní plocha - neplodná půda o výměře
32 m2, 3228/5 ostatní plocha - neplodná půda o výměře
43 m2, 3228/6 ostatní plocha - neplodná půda o výměře
9 m2 a parc. č. 3228/7 ostatní plocha – neplodná půda
o výměře 21 m2 v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví paní Sva-
tavy Mikšaníkové do vlastnictví města za kupní cenu ve
výši 20 Kč/m2. Náklady související s převodem nemovitosti
(správní poplatek za návrh na vklad do KN) uhradí město.
Daňové povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

10. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh
smlouvy o smlouvě budoucí kupní se spolkem ARC Slav-
kov, z.s.s se sídlem Husova 11, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
22762973. Náklady související s převodem (pozn. zna-
lecký posudek č. 4018-888-2019) uhradí město. 

11. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo na veřejnou zakázku: „Zpřístupnění valů zámku
Slavkov u Brna“ se společností SKR stav, Nováčkova
233/18, 614 00 Brno, IČ: 269 61 474 ve znění dle důvo-
dové zprávy.

12. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu
 dohody o podmínkách vybudování kanalizační přípojky
na pozemku města s panem Romanem Luňákem,
a RNDr. Milanem Čermákem na pozemku parc. č. 1310
v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slav-
kov u Brna.

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějo-
vice, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č. 231,
232/1, 2212/1, 2212/3, 2212/6 vše ostatní plocha v k.ú.
Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s ná-
zvem „Slavkov u B., přeložka NN SUS Lidická“) v předlo-
ženém znění.

14. RM doporučuje ZM schválit smlouvy o zajištění
provozu a pachtu vodovodního řadu a kanalizační stoky
v lokalitě Zelnice se společností Vodovody a kanalizace
Vyškov, a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 494 54
587, v předloženém znění.

15. RM rozhoduje o vyloučení z veřejné zakázky na
projekt: „Zpracování Strategie architektonického rozvoje
města Slavkov u Brna – Rozvoj nástrojů strategického ří-
zení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků a za-
stupitelů v podmínkách města Slavkova u Brna“ nabídky
podané uchazečem Ing. Petr Všetečka, Vackova 13, 612
00 Brno, IČ: 499 33 027.

16. RM rozhoduje o tom, že nejvhodnější nabídka na
projekt: „Zpracování Strategie architektonického rozvoje
města Slavkov u Brna – Rozvoj nástrojů strategického ří-
zení, komunikace s veřejností a vzdělávání úředníků a za-
stupitelů v podmínkách města Slavkova u Brna“ byla po-
dána společností Atelier Štěpán s.r.o., Vranov 278, 664
32 Vranov, IČ: 282 84 704.

17. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpraco-
vání projektu: „Zpracování Strategie architektonického
rozvoje města Slavkov u Brna – Rozvoj nástrojů strate-
gického řízení, komunikace s veřejností a vzdělávání
úředníků a zastupitelů v podmínkách města Slavkova
u Brna“ se společností Atelier Štěpán s.r.o., Vranov 278,
664 32 Vranov, IČ: 282 84 704.

18. RM rozhoduje o tom, že nejvhodnější nabídka na
projekt: „Regenerace Sídliště Nádražní, Slavkov u Brna“
byla podána Ing. arch. Janem Horkým, B. Němcové 5,
750 02 Přerov, IČ: 755 31 046.

19. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpraco-
vání projektu: „Regenerace Sídliště Nádražní, Slavkov
u Brna“ s Ing. arch. Janem Horkým, B. Němcové 5, 750
02 Přerov, IČ: 755 31 046 za podmínky schválení finan-
cování zastupitelstvem města.

20. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh Akč-
ního plánu města Slavkov u Brna na rok 2020–2021.

21. RM schvaluje předložený návrh změny cenové
mapy nájemného v obecních bytech a souhlasí s navý-
šením nájemného v zákonné výši.

22. RM schvaluje udělení souhlasu s umístěním sídla
společnosti s názvem MUDr. Jana Baránková s.r.o. na
adrese Tyršova č.p. 324, 684 01 Slavkov u Brna.

23. RM doporučuje ZM schválit Aktualizaci Programu
regenerace městské památkové zóny zpracovanou
Ing. arch. Jaroslavem Klenovským v červenci 2019.

24. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě
o dílo z 22. 5. 2013 s Ing. arch. Milošem Klementem, Ne-
jedlého 381/9, 638 00 Brno, IČ: 151 88 736 dle předlo-
ženého návrhu.

25. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějo-
vice, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č. 1238/1
ostatní plocha, 1236 ostatní plocha, vše v k.ú. Slavkov
u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem
„Slavkov u B., kabel NN SKR Living“) v předloženém
znění.

26. RM doporučuje ZM schválit předloženou změnu
regulačního plánu Koláčkova náměstí.

27. RM schvaluje s účinností od 1. 9. 2019 prodloužení
pracovního poměru Ing. Jany Mackrlové, založeného
jmenováním do funkce vedoucí finančního odboru, na
dobu určitou do doby skončení časově omezeného pře-
vedení Bc. Kláry Vránové do projektu „Rozvoj nástrojů
strategického řízení, komunikace s veřejností a vzdělá-
vání úředníků a zastupitelů v podmínkách města Slav-
kova u Brna“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/
0009987, nejdéle však do 31.12.2021.

28. RM schvaluje čerpání rezervního fondu ve výši
105 650 Kč a napojení na rozpočet TSMS k dalšímu roz-
voji v hlavní činnosti dle rozpočtového opatření
č. 5/2019.

29. RM souhlasí s rozpočtovým opatřením TSMS
č.6/2019 v předloženém znění.

30. RM souhlasí s předloženými změnami Plánu tvorby
a čerpání fondu investic TSMS. 

31. RM schvaluje přijetí sponzorského finančního daru
ve výši 40 000 Kč od společnosti FOREST MERI s.r.o. pro
potřeby TSMS.

32. RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zří-
zení), v platném znění, s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, v platném znění, a nařízením
vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací
a kvalifikační předpoklady plat a jeho složky ředitelce Zá-
kladní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvkové or-
ganizace Mgr. Věře Babicové platovým výměrem dle pří-
lohy s účinností od 1. 8. 2019.

33. RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zří-
zení), v platném znění, s § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, v platném znění, a nařízením
vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací
a kvalifikační předpoklady plat a jeho složky ředitelce Zá-
kladní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvkové or-
ganizace Mgr. Věře Babicové platovým výměrem dle pří-
lohy s účinností od 1. 9. 2019.

34. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 Zámku Slav-
kov – Austerlitz, přísp. organizace v předloženém znění.

35. RM schvaluje navýšení finančních prostředků v in-
vestičním fondu ZS-A v předloženém znění v příloze.

36. RM schvaluje program 8. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.

37. RM schvaluje služební cestu Bc. Michala Boudného,
Ing. Marie Jedličkové a Bc. Libora Eliáše na setkání měst
na velvyslanectví v Budapešti.

38. RM se připojuje k výzvě SMS ČR za zachování slu-
žeb finančních úřadů a pověřuje starostu města a místo-
starostku města dalšími kroky k zachování současného
rozsahu služeb finančního úřadu ve Slavkově u Brna.

Půlroční soutěž měst o nejvíce posbíraných
baterek pomalu končí. Máte tak poslední šanci
přinést na úřad, sběrného dvora nebo do škol
vybité baterky a pomoci tak Lukáškovi Pospí-
šilovi získat finanční podporu. Dosud se nám
podařilo sesbírat více než 300 kilo baterií. Sou-
těž končí k poslednímu říjnu. Baterie můžete
odevzdat do připravených stojánků v budovách
městského úřadu, ve školách nebo pracovní-
kům sběrného dvoru.

Lukášek Pospíšil, který potřebuje peníze na
nákladnou léčbu po operaci mozku, tak má
šanci získat za každý kilogram baterek 10
korun. Ale ještě nic nemá jisté – odměnu zí-

skávají projekty ze tří nejlepších měst. Kon-
kurence je velká. Vyhrává ten, kdo shro-
máždí nejvíce baterií

V soutěži se spolu utkají přihlášená města
a městské části Jihomoravského kraje. Konku-
rence je tedy velká. Vyhraje ten městský úřad,
kde se podaří vybrat největší množství baterií
v přepočtu na úředníka. Proto nemeškejte
a prohledejte doma, v práci či úřadě všechny
šuplíky i jiné skrýše a přineste do sběrných
nádob na městském úřadě, co nejvíce použi-
tých baterií.

Organizátorem akce je Jihomoravský kraj
a nezisková společnost ECOBAT. vs

Baterkomanie končí. Máte poslední
šanci pomoci Lukáškovi! 
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Usnesení ze schůzí rady města zpracoval Munir Massow.
Úplné znění na www.slavkov.cz

33. schůze RM – 9. 9. 2019

34. schůze RM – 13. 9. 2019
1. RM schvaluje předložený návrh zadávací dokumen-

tace na zajištění veřejné zakázky na zhotovení projek-
tové dokumentace pro provedení stavby, soupisu prací
a výkon autorského dozoru v rámci stavby: „III/0501
Slavkov, průtah“. 

2. RM schvaluje jako člena komise pro posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky na zhotovení pro-
jektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu
prací a výkon autorského dozoru v rámci stavby:
„III/0501 Slavkov, průtah“ pana starostu města pana Bc.
Michala Boudného a náhradníka pana Ing. Petra Lokaje.

3. RM jmenuje paní Ing. Petru Navrátilovou členem
Redakční rady Slavkovského zpravodaje.

1. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní
školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace na
školní rok 2019/2020. 

2. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Základní
školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organi-
zace, na školní rok 2019/2020.

3. RM bere na vědomí informaci o školním klubu ZŠ
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace. 

4. RM ukládá Mgr.Věře Babicové zajistit chod školního
klubu podle platné právní úpravy a seznámit s tímto ve-
řejnost.

5. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby vjezdu k pozemku
parc. č. 3705/2 v k. ú. Slavkov u Brna s panem Jiřím Na-
vrátilem na pozemku parc. č. 3711/2 v k. ú. Slavkov
u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském pachtu
mezi městem Slavkov u Brna a paní Janou Špičkovou, jejíž
předmětem jsou části pozemků parc. č. 4181 orná půda,
4188 ostatní plocha, 4189 ostatní plocha, 4190 ostatní plo-
cha v celkové výměře 1649 m2 v k.ú. Slavkov u Brna za cel-
kové roční pachtovné ve výši 609 Kč s uplatněním práva
tzv. bezdůvodného obohacení ve výši 1827 Kč.

7. RM souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství
Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Hodonín, Wilso-
nova 7, 695 05 Hodonín, IČ: 44990260 k umístění stánku
k charitativní sbírce Koláč pro hospic na Palackého ná-
městí před domem č. p. 77 dne 9. 10. 2019.

8. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení a hod-

nocení nabídek, že nejvhodnější nabídka na realizaci sta-
vebních prací na akci „Rekonstrukce topení a zateplení
části fasády hasičské stanice Slavkov u Brna“ byla před-
ložena uchazečem PROFITEAM topení - voda - plyn
s.r.o.,Tovární 807, 664 61 Rajhrad, IČ: 28287967.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zakázku:
„Rekonstrukce topení a zateplení části fasády hasičské
stanice Slavkov u Brna" se společností PROFITEAM to-
pení - voda - plyn s.r.o.,Tovární 807, 664 61 Rajhrad, IČ:
28287967 dle výše uvedené důvodové zprávy, po navý-
šení položky odboru IR - Oprava budovy JSDH - spolu-
účast zastupitelstvem města. 

10. RM schvaluje uzavření smlouvy o provozování
služby Senior taxi s Jaroslavem Kochaníčkem, IČ: 019 44
231, Zlatá Hora 1365, 684 01 Slavkov u Brna, dle předlo-
ženého návrhu smlouvy o dílo.

11. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky na službu:
„Nákup klavíru pro ZUŠ“ dle předloženého návrhu zadá-
vací dokumentace.

12. RM schvaluje podání Žádosti o vstupu do Programu
SMART JMK se společností Regionální rozvojová agen-
tura jižní Moravy, IČ: 65338090 a se společností ASIO
NEW spol. s r.o., IČ: 29303125.

13. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností po-
daných na Městský úřad Slavkov u Brna za II. čtvrtletí
roku 2019. 

14. RM bere předloženou informaci na vědomí o ve-
řejné zakázce na výběr dodavatele komunálního vozidla
„víceúčelový hákový nosič kontejnerů pro TSMS“.

15. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o po-
skytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na re-
alizaci projektu „Veteranfest Slavkov 2019“, mezi Jiho-
moravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601
82 Brno, IČ: 70888337, jako poskytovatelem, městem
Slavkov u Brna jako zřizovatelem a Zámkem Slavkov –
Austerlitz, příspěvkovou organizací jako příjemcem.

16. RM schvaluje ceník služeb Zámku Slavkov – Aus-
terlitz, příspěvkové organizace pro rok 2020.

17. RM schvaluje ceník zájmového vzdělávání Domu
dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace
ve školním roce 2019/2020 v předloženém znění.

1. ZM bere na vědomí zápis ze 4. zasedání finančního
výboru konaného dne 4. 9. 2019.

2. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření v před-
loženém znění:

3. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 36-47
schválená a provedená radou města Slavkov u Brna
v souladu s unesením zastupitelstva města
č. 37/2/ZM/2018.

4. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za II. čtvrtletí roku 2019 v předloženém znění.

5. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské čin-

nosti za II. čtvrtletí roku 2019 v předloženém znění.
6. ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO ŽLaP za rok

2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospoda-
ření DSO ŽLaP 2018 v předloženém znění.

7. ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace Zá-
kladní organizaci Českého zahrádkářského svazu Slavkov
u Brna, Československé armády 252, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 70901767 ve výši 80 000 Kč.

8. ZM schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální dotace v předloženém znění.

9. ZM schvaluje předložený Program pro poskytování
dotací na podporu činností v oblasti sociálních služeb
pro rok 2020.

10. ZM schvaluje systém spolufinancování sociálních
služeb pro občany Slavkovska v roce 2020 podle Pravidel
JMK pro léta 2019–2020 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.

11. ZM schvaluje předložený návrh Akčního plánu
města Slavkov u Brna na rok 2020–2021.

12. ZM schvaluje Aktualizaci Programu regenerace
městské památkové zóny zpracovanou Ing. arch. Jaro-
slavem Klenovským v červenci 2019.

13. ZM schvaluje předloženou změnu regulačního
plánu Koláčkova náměstí.

14. ZM ukládá RM zajistit k navržené změně stanovi-
sko městského architekta.

15. ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu
a pachtu vodovodního řadu a kanalizační stoky v ulici
Slunečná se společností Vodovody a kanalizace Vyškov,
a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 494 54 587
v předloženém znění.

16. ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění provozu
a pachtu vodovodního řadu a kanalizační stoky v lokalitě
Zelnice se společností Vodovody a kanalizace Vyškov,
a. s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 494 54 587,
v předloženém znění.

17. ZM schvaluje předložený návrh smlouvy o spolu-
práci se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace, Žerotínovo náměstí 449/3,
602 00 Brno, IČ:709 32 581 při realizaci stavby pod ná-
zvem: „III/0501 Slavkov u Brna, průtah“.

8. zasedání ZM – 9. 9. 2019
18. ZM úplatný převod pozemků parc. č. 3228/4

ostatní plocha – neplodná půda o výměře 32 m2, 3228/5
ostatní plocha – neplodná půda o výměře 43 m2, 3228/6
ostatní plocha – neplodná půda o výměře 9 m2 a parc.
č. 3228/7 ostatní plocha - neplodná půda o výměře 21 m2

v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví paní Svatavy Mikšaní-
kové do vlastnictví města za kupní cenu ve výši 20 Kč/m2.
Náklady související s převodem nemovitosti (správní
poplatek za návrh na vklad do KN) uhradí město. Daňové
povinnosti budou splněny dle platné legislativy.

19. ZM schvaluje výkup pozemků parc. č. 4789 o vý-
měře 412 m2 a parc. č. 4809 o výměře 1966 m2, vše orná
půda v k.ú. Slavkov u Brna, dle platného územního plánu
se tyto pozemky nacházejí v ploše výroby a skladování
za kupní cenu ve výši 400 Kč/m2 z vlastnictví paní Ing.
Sylvie Bílkové do vlastnictví města. Náklady související
s převodem nemovitosti (pozn. správní poplatek) uhradí
město. Daňové povinnosti budou splněny dle platného
zákona.

20. ZM schvaluje výkup pozemků parc. č. 4707 o vý-
měře 1663 m2 ,4533 o výměře 1177 m2, 4660 o výměře
2088 m2 a parc. č. 4925 o výměře 5934 m2, vše orná
půda v k.ú. Slavkov u Brna, dle platného územního plánu
se tyto pozemky nacházejí v ploše zemědělské za kupní
cenu ve výši 50 Kč/m2 z vlastnictví paní Ing. Sylvie Bíl-
kové do vlastnictví města. Náklady související s převo-
dem nemovitosti (pozn. správní poplatek) uhradí město.
Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

21. ZM schvaluje předložený návrh smlouvy o smlouvě
budoucí kupní se spolkem ARC Slavkov, z. s. se sídlem
Husova 11, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 22762973. Ná-
klady související s převodem (pozn. znalecký posudek
č. 4018-888-2019) uhradí město. 

22. ZM neschvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2019, kterou se mění OZV č. 1/2019 o nočním klidu,
v předloženém znění. 

23. ZM bere na vědomí rezignaci paní Mgr. Venduly
Majárkové na funkci člena finančního výboru zastupitel-
stva města.

24. ZM volí paní Bc. Elvíru Patákovou členem finanč-
ního výboru zastupitelstva města.

Městský úřad hledá
informatika

Tajemník Městského úřadu Slavkov u Brna
oznamuje vyhlášení výběrového řízení na ob-
sazení pracovního místa správce sítě – infor-
matik. Nástup dle dohody, ideálně v prosinci
– pracovní poměr na dobu neurčitou. Náplní je
zabezpečení správy a údržby lokálních počí-
tačů, počítačové sítě a informačních systému
na úřadě. Přihlášky zasílejte do 18. 10. 2019. 

Nabízíme:
• možnost trvalého vzdělávání a osobního

rozvoje
• pružnou pracovní dobu
• pět týdnů dovolené
• 3 dny indispozičního volna (sick day)
• příspěvek zaměstnavatele na stravování
• možnost benefitů (příspěvek na kulturu,

sport, karta MultiSport)
Více informací a požadavky k zaslání přihlá-

šky naleznete na webu města www.slavkov.cz.

Starší čísla Slavkovského
 zpravodaje najdete na internetu

www.slavkovskyzpravodaj.cz
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Žena z Křenovic, která rozvíjí cukrářské ře-
meslo po své babičce a hrnčířka, která neustou-
pila od tradiční výroby keramiky. Obě tyto ženy
spojuje nejen stejné rodiště a láska k jejich po-
volání, ale také úspěch v letošním ročníku an-
kety Podnikatelka roku okresu Vyškov. 

Drahomíra Svobodová si za svůj přístup k vý-
robě a prodeji kameniny vysloužila hned první
místo v kategorii „bez zaměstnanců“. Pavla Rů-
žičková, vnučka legendární cukrářky Jitky Bíl-
kové, pak byla oceněna druhým místem v kate-
gorii „se zaměstnanci“. 

A čím je jejich podnikání výjimečné? Obě
ženy vsází na poctivost a dodržování tradičních
postupů. To ale neznamená, že by se bály novi-
nek nebo moderního přístupu. Naopak. Paní
Drahomíra Svobodová každoročně otevírá svůj
salon veřejnosti, zejména dětem. Pavla Růžič-
ková od Bílků zase ví, že nejlepší jsou zákusky
z másla a marcipán z mandlí. Svým zákazníkům
ale vždy umí nabídnout i zdravější a moderní
variantu. 

Drahomíra Svobodová,
výrobkyně tradiční keramiky

Podniká v Křenovicích od roku 1992. Vyrábí
zahradní a užitková keramiku – kameninu po-
lévanou šlemovkou, občas i s použitím barev-
ných glazur. Vytváří i velké zahradní plastiky
(víly, vodníky, chrliče, zahradní svítidla aj.).
Každoročně v polovině května pořádá ve spo-
lupráci s Dagmar Wallerovou víkendový jarní
keramický salon, doplněný programem pro děti.
V období adventu je ateliér otevřen každý ví-
kend. 

„Rukodělná výroba jemné keramiky, která po

vypálení dává pevný a trvanlivý střep, mě spo-
juje s lidmi, kteří si moje výrobky odnesou, ale
i s těmi, kteří se hrnčířství věnovali přede mnou.
Hrnčířství má dlouhou tradici, která stojí za za-
chování. Proto vyrábím drobné keramické de-
korace a dárky,“ říká Drahomíra Svobodová.

Kontakt: Drahomíra Svobodová, Příční 646,
Křenovice, tel.: 777 312 434, e-mail:
keramika.svobodova@seznam.cz, www.webtr-
ziste.cz/svobodova 

Pavla Růžičková
cukrářka, cukrárna U Bílků

Když její babička zakládala v devadesátých
letech cukrárnu v Křenovicích, pobíhala
po dílně a nasávala vůně z pečících dortů. Dnes
Pavla Růžičková zná již tajemství své babičky
téměř dokonale a tak může pokračovat v jejím
odkazu rodinného cukrářství. 

Cukrárna u Bílků byla založena v roce 1992.
Paní Bílková uplatnila své celoživotní zkuše-
nosti v oboru a nastavila vysokou úroveň kvality
výroby již v počátcích. Díky tomu si cukrárnu
oblíbilo mnoho zákazníků.
• Jak vznikla rodinná cukrárna?

Rodinná Cukrárna u Bílků má tradici již
téměř 25 let. Tradiční výroba se od roku 1990
rozvíjí v rukou mé babičky, paní Jitky Bílkové.
Ta se cukrářské výrobě s láskou věnovala po
celý svůj život, pracovala jako cukrářka u Re-
staurací a jídelen v Brně. Samotný nápad zalo-
žit vlastní podnik pochází z velikého nadšení
pro podnikání mého dědečka, pana Aloise
Bílka, veselého, podnikavého muže s nekoneč-
nou životní energií. A tak tedy všechno začalo.
Úspěchy přicházely od samého začátku, chuť

Podnikatelkami roku jsou i cukrářka nebo keramička z Křenovic
vyráběného zboží a profesionální nápadité pro-
vedení výrobků táhnou pozornost zákazníků
dodnes. Návštěvníci oceňují především kvalitu,
čerstvost a široký sortiment k výběru. A já jsem
ráda, že v této profesi mohu pokračovat.
• Z jakých surovin zákusky vyrábíte?

K výrobě používáme suroviny původní
a vlastní cukrářskému řemeslu – tedy mouku,
cukr, vejce, máslo. Sledujeme ale i moderní
trendy a rodí se u nás zákusky na bázi zakysané
smetany, smetany ke šlehání a tvarohu.
• Víme, že v cukrárně natáčela Česká tele-

vize pro pořad Kluci v akci. Líbilo se jim
u vás a vám s nimi?
Česká televize nás oslovila v roce 2013 na

základě ocenění smetanového dezertu v sou-
těži. Potěšilo nás to. Zkušenost to byla pro nás
příjemná, „kluci“ i celý štáb byli velice milí,
profesionální a zároveň přátelští. Odvysílání
pořadu přineslo celou řadu ohlasů, lidé z blíz-
kého i vzdáleného okolí přijížděli výrobek
ochutnat a chutnal všem.
• Máte vlastní recepty, nápady?

Ano, nápadů mám spoustu. Ze své podstaty
jsem člověk tvořivý, ráda věci vylepšuji, obmě-
ňuji. Sortiment se snažím rozšiřovat o výrobky
zdravé výživy, při jejichž výrobě používáme su-
roviny pro tělo přijatelnější a výživnější, jako
je třtinový cukr, celozrnná mouka, med. Těší
mě, když přibývá těch, kteří chtějí mlsat zdra-
věji. 

Rozhovor je převzatý z Katalogu řemeslníků
www.katalog-remeslniku.cz

Kontakt: Cukrárna U Bílků, Brněnská 138,
Křenovice, tel. 723 873 918, info@cukrarnau-
bilku.cz, www.cukrarnaubilku.cz. vs

Češi se svým přístupem k třídění odpadu
úspěšně podílejí na celoevropském recyklačním
průmyslu, významným způsobem pomáhají še-
třit přírodní zdroje surovin a přispívají tak
k vyšší ochraně životního prostředí. Týká se to
i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují
svých vysloužilých domácích spotřebičů.

Evropská směrnice například vyžaduje, aby
se od roku 2021 vysbíralo 65 % elektrozařízení
uvedených na trh. V případě chladniček tuto
kvótu jednoznačně plníme již několik let.

Jedním z palčivých problémů, který však bo-
hužel neustále řešíme, je kompletnost spotře-
bičů předávaných k recyklaci. Zákon o odpa-
dech je přitom zakazuje rozebírat jinde, než ve
specializovaných recyklačních zařízeních.
Mnoho z nich obsahuje nebezpečné látky, které
při neodborném zacházení mohou ohrozit zdraví
a bezpečnost, nebo poškodit životní prostředí.

Zjednodušeně se dá říci, že kompletní elek-
trozařízení obsahuje:

• hnací část (motor, kompresor, topné těleso,
indukční či mikrovlnný zdroj, apod.).

• hnanou část (např. převodovka, buben,
plotna, trouba, fritovací nádoba, čerpadlo, chla-
dicí okruh).

• nosnou konstrukci či plášť.
Chladicí zařízení jsou na tom sice obecně

lépe, pokud jde o procento, které se podaří vy-
sbírat po skončení jejich životnosti, jejich neod-
borná demontáž je ale zároveň nejnebezpečnější.
Základní funkci – chlazení – totiž zajištují látky,
které mohou z dlouhodobého hlediska výrazně

poškozovat životní prostředí, ale také bezpro-
středně ohrozit lidské zdraví. Pokud se ovšem
tyto spotřebiče nerozebírají na vysoce speciali-
zovaných linkách.

Z informací, které jsme obdrželi po provede-
ném odvozu chladniček, vyplynulo, že jich bylo
z našeho sběrného dvora předáno nějaké procento
nekompletních, tedy že jim chyběl kompresor.
Došlo tedy k narušení chladicího okruhu, který
vedle oleje obsahuje i nezanedbatelné množství
chladiva s obsahem freonů nebo f-plynů. Chceme
touto cestou upozornit na nebezpečí, které se za
odstřižením kompresoru skrývá. 

Freony nejsou jediný strašák
Lednice a mrazáky plněné freony byly a stále

ještě jsou největším strašákem. Vyráběly se ve
druhé polovině 20. století. Nejen, že je už jejich
výroba zakázána: nesmějí se už ani opravovat,
pouze odborně likvidovat. Freony totiž narušují
ozonovou vrstvu a způsobují globální oteplo-
vání. Úbytek ozonové vrstvy umožňuje proni-
kání UV záření na zemský povrch. To má dopad
na poškození očí, ale především to přispívá ke
vzniku rakoviny kůže. Nebezpečné jsou ale
i přímé dopady – podrážení i poškození dýcha-
cích cest, očí i kůže, vyšší koncentrace mají ne-
gativní vliv na srdeční činnost a na centrální ner-
vovou soustavu.

Ve výrobě je nahradila chladicí zařízení pl-
něná takzvanými f-plyny. Jsou to umělé látky,
které v přírodě nevznikají. Označují se také
zkratkou HFC. Ty sice nenarušují ozonovou
vrstvu, ale podílí se na oteplování naší planety.

Rozebírání spotřebičů ohrožuje nás všechny. Stojí nám to za to?
Tedy, pokud je poškozen chladicí okruh chlad-
ničky nebo mrazničky a jsou vypouštěny do
ovzduší. Expozice zvýšeným koncentracím f-
plynů může ovlivnit mozkovou a srdeční čin-
nost.

Pro chlazení některých chladniček se použí-
vají přírodní chladiva. Ta jsou vyrobena na bázi
sloučenin, které se objevují v přírodních bioche-
mických procesech. Ozonovou vrstvu nenaru-
šují a mají zanedbatelný vliv na globální oteplo-
vání, jsou ale buď vysoce hořlavé (propan,
isobutan, etan), nebo jedovaté (čpavek).

Odborníci tvrdí, že celosvětově má neod-
borná demontáž chladicích zařízení ročně na
svědomí vznik osm milionů tun ekvivalentu
CO2. To je stejné množství, o jaké se postarají
roční emise šesti milionů aut. Zhruba stejný
počet osobních automobilů jezdí dnes po če-
ských silnicích.

Připomeňme si, kam s nimi
Mějte to, prosím, na zřeteli, když váš spotře-

bič doslouží! Nezasahujte do něj a kompletní jej
bezplatně odevzdejte:

• na vyznačeném místě zpětného odběru 
• přímo v prodejnách (v menších prodejnách

kus za kus v případě nákupu nového spotřebiče)
V našem městě využijte sběrného místa na

adrese Zlatá Hora 1469, Slavkov u Brna
s provozní dobou: Po + St 13–18; So 8–12 h.

Pamatujte také na to, že Zákon o odpadech
postihuje odložení spotřebiče mimo tato místa
pokutou až 20 000 Kč.

Zdroj: Elektrowin
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Senior taxi ve Slavkově startuje! Průkazky
opravňující k dotované jízdě vydávají pracov-
nice sociální oboru městského úřadu každý
úřední den.

Nárok k využití této dotované služby mají
všichni občané Slavkova u Brna starších 65 let
a také držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P. Jedna
jízda po Slavkově pak majitele kartičky Senior
Taxi vyjde na 20 korun. Rezervace jízd bude
možná na telefonním čísle 704 866 600. Senior
Taxi bude fungovat každý všední den v čase od
6.30 do 15.00. Službu poskytuje taxislužba
Kochaníček ze Slavkova.

Průkazky vydává odbor sociálních věcí
na Městském úřadě, Palackého náměstí 260
(budova pošty), první patro, kancelář ve-
doucí odboru Šárky Morongové. K vyzved-
nutí budou každou středu a pondělí od 7.30
do 17 hodin. Připomínáme, že v budově je
k dispozici výtah.

Základní otázky k Senior taxi
• Může do Senior taxi nastoupit jakýkoli se-

nior?
Základním pravidlem pro možnost využí-

vání Senior taxi bude minimální věk 65 let
nebo držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P. Další
podmínkou je trvalé bydliště ve Slavkově
u Brna. A v neposlední řadě bude muset člo-
věk, který do Senior taxi nasedne, vlastnit prů-
kazku vydanou městským úřadem nebo prů-
kazku ZTP, ZTP/P.

• Co mám udělat pro to, abych průkazku zí-
skal? Kam si pro ni můžu zajít?
Průkazky vydává odbor sociálních věcí na

Městském úřadě, Palackého náměstí 260 (bu-
dova pošty), první patro, kancelář vedoucí od-
boru Šárky Morongové. K vyzvednutí jsou
každou středu a pondělí od 7.30 do 17.00.
Sebou si vezměte občanský průkaz nebo jiný
doklad s údajem o trvalém bydlišti. Na místě
pak sepíšete informovaný souhlas s poskytnu-
tím osobních údajů.
• Jak bude Senior taxi fungovat?

Senior Taxi by mělo být v provozu každý
pracovní den od 6.30 do 15.00. Důležitá bude
telefonická objednávka den předem – každý
kalendářní den v čase od 6.30 do 18.00. V den
převozu může poskytovatel jízdu z kapacitních
důvodů odmítnout. Jedna jízda bude stát 20
korun, nezávisle na délce trasy. Počítá se při-
tom jedna jízda tam. Cesta zpět bude stát také
20 korun. Protože jsme chtěli vyřešit zejména
problém starších a zdravotně hendikepovaných
lidí při cestování na úřady, nákupy, k lékařům
apod. vytipovali jsme konkrétní místa, kam
bude moci taxikář zajíždět. Důležité je také
říct, že SeniorTaxi bude dotováno z rozpočtu
města. V tomto roce, kdy spouštíme pilotní,
zkušební provoz, máme v rozpočtu vyčleněny
dostatečné finanční prostředky. Počítáme s tím,
že se do konce roku ukáže, jak bude systém
v praxi fungovat a od Nového roku pak mů-
žeme zkušenosti a zpětnou vazbu zohlednit.
• Kam se můžete ze svého bydliště nechat

přepravit?
• pobočka České pošty, Palackého nám. 3
• lékařské ordinace – Poliklinika, Malinov-

ského 551, Lázeňský dům B-Braun Zlatá Hora
1466, Dům s pečovatelskou službou Polní
1444

• MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám. 64
• Úřad Práce, Koláčkovo náměstí 727
• autobusové a vlakové nádraží
• hřbitov
• nákupní střediska (Penny – Špitálská,

COOP – Polní, Hruška – Zlatá Hora)

Senior taxi zahajuje provoz

• Co když bude chtít Senior taxi využít více
osob?
Pokud do taxi nastoupí například tři osoby,

které budou mít průkazku Senior taxi (nebo
ZTP), pak bude chtít taxikář zaplatit pouze
cenu jedné jízdy – tedy dvacet korun od všech
pasažérů. Držitel průkazky má také možnost
mít s sebou maximálně jednu doprovodnou
osobu. vs

Zelnice dostává kus přírody. Město letos na
podzim začne s první etapou výsadby dubů,
které dají základ pro budoucí přírodní park
v prostoru mezi valem a silničním obchvatem.
Cílem je vytvořit zelený pás a odpočinkovou
zónu zejména pro obyvatele nové čtvrti. V bu-
doucnu by zde kromě pěšinek a laviček pod ko-
runami stromů mohlo vzniknout také přírodní
dětské nebo workoutové hřiště.

Nápad na koncepční ozelenění dnes neutě-
šené lokality vymyslela zahradní architektka
Eva Wagnerová. „Přenést však její myšlenky do
reality není tak snadné, jak se mohlo na první
pohled zdát. Přestože jde o území, které nutně
potřebuje zeleň chránící obyvatele od hluku
a prachu z obchvatu, je potřebné zajistit vyjá-
dření mnoha úřadů. Lokalita je totiž v ochran-
ném pásmu silnice I/50 a to výsadbu kompli-
kuje,“ uvedla místostarostka Marie Jedličková. 

Centrálním koncepčním prvkem je kruhová

pěšina, lemovaná nepravidelnou oboustrannou
dosadbou dubů. „Pod stromy, do stínu korun,
mohou být později umístěny odpočinkové la-
vice z kvalitního masivního dřeva. Střed kruhu
s průměrem 34 metrů může být mírně prohlou-
ben a vytvoří se přirozený mokřad, nebo peri-
odická tůň, atraktivní pro obojživelníky,“ popi-
suje architektka Eva Wagnerová v projektu. 

Ve vazbě na kruhovou výsadbu dubů jsou na-
vrženy ještě krátké jednodruhové segmenty
z domácích typů stromů jilm habrolistý, topol
bílý a vrba bílá. Tyto stromy, na rozdíl od dubů
poměrně rychle narůstají a v krátké době mohou
vytvořit funkční clony od rušné silnice I/50.

Základem nové koncepce se stane: výsadba
168 vzrostlých stromů, dosadba 114 keřových
vrb, dosadba popínavých rostlin podél protihlu-
kové stěny. Zásadní bude také výsev lučních
rostlin, jako například kopretin a lučních trav.
I díky barvě oblíbených květin dostala lokalita

Začíná výsadba prvních stromů na Zelnici.
Postupně vznikne „bílá louka“

pracovní název „bílá louka“. Projekt také řeší
povrch pěších tras, budou většinou vyšlapány
v lučním porostu, které budou udržovány poko-
sem. „Jediným betonovým prvkem bude kru-
hová linie a několik betových nášlapů, které
však osadíme, až nově vysazené stromy zesílí.
Podél betonové protihlukové stěny budou dosa-
zeny samopnoucí rostliny. vs
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Pohodová turistika zahrnuje především vý-
šlapy asi do 10 km v oblasti Slavkova, Bučovic
nebo Vyškova.

Termín vycházek je každou středu, pokud
není programem stanoven jiný den.

Program zahrnuje datum, čas a místo startu,
popis trasy, cíl, délku trasy a přibližný čas ná-
vratu do Slavkova.

Účastník nemusí být členem klubu seniorů,
nemusí se přihlašovat, ani registrovat, prostě
přijde, může se individuálně rozhodnout
o změně trasy.

Vzhledem k tomu, že se vycházky konají za
každého přijatelného počasí (s výjimkou dlou-
hotrvajícího deště), doporučuji vzít si vedle
svačiny a nápoje také deštník nebo pláštěnku.

Účastníci vycházky nejsou pojištěni, účast
je na vlastní nebezpečí.

Pohodová turistika TS Bota Slavkov
u Brna – říjen 2019
2. 10. – Kněžák
Odjezd v 9.07 hod. z autobusového nádraží ve Slavkově.
Trasa: Těšanka-Bílý vlk-Kněžák-Vrchní hory- Kobeřice.
Délka trasy: 7 km.
Odjezd z Kobeřic do Slavkova v 12.48 h. nebo 13.43 hod. 

9. 10. – Bukovanský mlýn
Odjezd v 8.51 hod. z vlakového nádraží ve Slavkově.
Trasa : Jestřabice-po modré značce Vlčí jáma-po červené
značce Křížová cesta-Bukovany-Bukovanský mlýn-Bohu-
slavice. Délka trasy: 10 km. 
Odjezd vlakem z Bohuslavic do Slavkova v 14.29 hod.
16. 10. – Červený kříž
Odjezd v 9.07 z autobusového nádraží ve Slavkově.
Trasa: Těšanka-U andělíčka-U zlatého jelena-U široké
cesty-Červený kříž. Délka trasy: 9 km.
Odjezd autobusem do Bučovic v 12.43 hod. nebo 14.43
hod. Odjezd vlakem z Bučovic do Slavkova v 13.00 nebo
15.00 hod.
23. 10. – Knížecí cesta – zamykání hor
Odjezd v 9.07 hod. z autobusového nádraží ve Slavkově.
Trasa: Bílý vlk- Knížecí cesta-Jalový dvůr-Zelený statek.
Délka trasy: 7 km.
Odjezd autobusem z Rašovic do Křižanovic v 12.52 hod.
nebo 14.02 hod. Odjezd vlakem z Křižanovic do Slavkova
v 13.07 nebo 14.37.
30. 10. – Pekelný žleb
Odjezd v 7.57 hod. z vlakového nádraží ve Slavkově.
V 8.37 hod. odjezd autobusem do Snovídek. Trasa: Sno-
vídky-Pod Nebštychem-Letošovská cesta-U kříže-Pekelný
žleb-Bezdýnky-Haluzická hájovna-Jestřabice. Délka
trasy : 9 km. 
Odjezd vlakem z Jestřabic do Slavkova v 14.34 hod.

František Navrátil

Akce Klubu seniorů na říjen

Vážení členové a příznivci Klubu seniorů
Slavkov u Brna, nejprve mi dovolte omluvu za
minulé číslo Slavkovského zpravodaje, kde
jste hledali článek Klubu seniorů a nenašli.

Měsíc září se kvapem blíží ke svému konci.
Akce, která se uskutečnila 5. září byl „Čaj
o páté“v prostorách SC Bonaparte, která se
opět těšila velké oblibě, ale bohužel nebylo
možné promítnout krátké videa z našich pro-
cházek. Během tohoto odpoledne byla mož-
nost zakoupit vstupenky na naše divadlo a vy-
zvednout si přihlášku do termálních lázní.

Dalším příjemnou akcí byl výlet do Prahy.
Na pozvání pana senátora Ivo Bárka jsme měli

možnost ve středu 18. září 2019 zhlédnout
Valdštejnský palác a zahrady, kde zasedá Senát
ČR. V ranních hodinách jsme odjeli, dopole-
dne nás čekala prohlídka reprezentačních míst-
ností zakončená obědem na který nás pan se-
nátor pozval a chtěli bychom alespoň touto
formou poděkovat za nezapomenutelný zážitek
v tomto krásném paláci. Po prohlídce krásné
barokní zahrady jsme se vydali na prohlídku
Staré Prahy. Počasí se nám vydařilo a s příjem-
ným kulturním zážitkem jsme se vraceli do na-
šeho města. V době vydání tohoto čísla probíhá
ve spolupráci se zámkem Slavkov u Brna
oslava dne seniorů. Přijměte vše nejlepší k va-
šemu svátku. V měsíci říjnu je naplánováno
hned několik akcí. První akcí bude společný
zájezd do termálních lázní Dunajská Streda.
Termín je stanoven na úterý 15. října 2019.
Cena zájezdu je 200 Kč pro členy Klubu
a 400 Kč pro nečleny-rodinné příslušníky. Od-
jezd je naplánovaný z parkoviště v ulici B.
Němcové v 6 hodin. V ceně zájezdu je doprava
a pojištění. Další pravidelnou akcí jsou naše
středeční vycházky, které se i přes nevydání
v minulém čísle těší velké oblibě a velký dík
patří panu Františkovi Navrátilovi za vzornou

Klub seniorů v Praze

organizaci a naplánování. Vycházka 23. října
bude zakončena „zamykáním vycházek roku
2019“ v restauraci Na zeleném statku Poslední
říjnovou akcí bude 30. října představení Žít-
kovské bohyně, které je pro velký zájem vy-
prodané. Odjezd je opět z parkoviště Boženy
Němcové v 17.45 hodin, samotné představení
začíná v 19 hodin. Plánujeme další besedu
a o termínu se včas dozvíte z našich plakátů.

Ve svém kalendáři si poznačte další termíny
v měsíci listopadu. Dne 5. listopadu se usku-
teční zájezd do Městského divadla Brno na
muzikál Mamma Mia – prodej lístků a bližší
informace budou 7. října od 14 do 16 hodin
v naší klubovně. Dne 7. listopadu od 9 do 13
hodin uspořádáme v prostorách SC Bonaparte
„Den zdraví“.

Upozorňujeme, že od pondělí 30. září mě-
níme provozní dobu naší kanceláře a to od
14 do 16 hodin.

Krásný podzim přeje Klub seniorů
Vendula Andrlová 

Sběr starého papíru
ZŠ Komenského ve Slavkově

u Brna pořádá sběr starého papíru.
Sbírejte, střádejte, svazujte starý
papír a odevzdejte jej ve čtvrtek 10.
října (7–15 h.) u staré tělocvičny ve
Svojsíkově parku. Třída nejlepších
sběračů získá sladkou cenu.

Fotografie ze zájezdu najdete na www.veslavkove.cz

Klub seniorů v Senátu • Foto: 5x archiv KS
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Vážení obyvatelé rodin-
ných domů, bytů, oslovu-
jeme Vás touto cestou
proto, že stále evidujeme
vysoký počet požárů v do-
mácnostech, které mají tra-
gické následky. Každý rok
dochází k více než tisícovce
požárů v obytných budo-
vách, kde umírají desítky
lidí a stovky jich jsou zra-
něny.
MV, generální ředitelství HZS ČR

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě no-
vely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.
v účinnost povinnost označovat psy na území
České republiky mikročipem.

Níže naleznete odpovědi na nejčastější
otázky, s nimiž se Státní veterinární správa
v souvislosti s „povinným čipováním“ psů
setkává. Na koho se povinnost povinného
označení mikročipem bude vztahovat, kdy
začíná platit?

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Od tohoto data by měl být
na území České republiky označený každý pes.

Štěňata musí být označena mikročipem nej-
později v době prvního očkování proti vzteklině
(tedy nejpozději v půl roce věku).

Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří
mají jasně čitelné tetování provedené před
3. 7. 2011.
• Proč se povinnost zavádí?

Zavedení povinného označení všech psů na
území ČR by mělo být přínosem zejména
v těchto oblastech:

• zjištění identity psa v případě potřeby kon-
trolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce
atd.).

• účinnější monitoring chovů a kontrola do-
držování stanovených pravidel a předpisů
(např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakci-
nace, dodržování zoohygienických podmínek,

zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů
v případě týrání zvířat,

• umožnění kontroly při prodeji psů prostřed-
nictvím obchodníků, jak z hlediska veterinár-
ních, tak z hlediska finančních předpisů,

• bude možné prokázat vlastnictví psa, což je
velmi důležité v případě odcizených psů i v pří-
padě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za
psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes
způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),

• zatoulané řádně označené a evidované
zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí
ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je
operativnější.
• Kdo označení mikročipem provádí, jaká je

jeho cena? Najdu někde seznam veterinár-
ních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí sou-

kromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni
vykonávat veterinární léčebnou a preventivní
činnost (jsou registrovaní u Komory veterinár-
ních lékařů ČR: www.vetkom.cz/seznam-vete-
rinaru).

Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi
120–450 Kč a závisí na jeho typu. Další částku
si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho ap-
likaci. Ceny jsou smluvní.
• Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi

čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární

správa.
• Není „čipování“ pro psa nebezpečné či

zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný

s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm
je umístěn v aplikační jehle a je sterilně apli-
kován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vy-
roben z biokompatibilních materiálů, na které
organismus zvířete nereaguje jako na cizí tě-
leso.

Mikročip je pouze pasivním nosičem infor-
mace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie.
Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí za-
řízení.
• Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této

zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hro-

zit správní řízení s uložením až 20tisícové po-
kuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby
neměl platné očkování proti vzteklině.
• Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat

registr čipovaných psů? Funguje již ně-
jaký? K čipování psů již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (ve-

Od příštího roku musí mít každý pes mikročip. Víte, jak na to?

terinární zákon) nezavádí povinný zápis do ja-
kéhokoli registru psů. Povinností je, aby v do-
kladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkova-
cím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo
mikročipu. Obec si však může povinnost evi-
dence stanovit vyhláškou. Některé obce to již
takto nastaveno mají. V současné době není
zatím řešena oblast jednotné celostátní evi-
dence psů.
• Vztahuje se nová povinnost také na kočky

či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona za-

vádí povinné označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým zví-

řetem plánujete cestovat do zahraničí. V tako-
vém případě se povinnost označení zvířete mi-
kročipem stanovená evropskou legislativou již
řadu let vztahuje nejen na psy, ale také na
kočky a fretky.

Další informace k cestování se zvířaty nale-
znete na: www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-
zajmovem-chovu/
• Můj pes má platné očkování proti vzte-

klině. Termín přeočkování má až v prů-
běhu roku 2020 (případně 2021 či 2022).
Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019,
nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmí-

něné novely veterinárního zákona je s účinností
od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině
platné pouze pokud je pes označen mikročipem,
případně označen čitelným tetováním provede-
ným před 3. červencem 2011. Není tedy možné
tuto proceduru odkládat až do dalšího přeoč-
kování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné
nechat psa označit nejpozději do konce roku
2019, jinak bude očkování považováno za ne-
platné. vs

Chraňte domov i sebe
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Ředitelství silnic a dálnic bude od soboty 28.
září do začátku prosince tohoto roku pokračo-
vat s rekonstrukcí silnice I/50 – od nájezdu na
most u cukrovaru až po křižovatku s obcí Kři-
žanovice. Přestože objízdná trasa nepovede
městem jako v loňském roce, doprava ve Slav-
kově i tranzitní silnici bude ovlivněna předpo-
kládanými kolonami. 

„Důležitou zprávou pro naše občany je, že
se nám podařilo vyjednat zákaz vjezdu tranzit-
ních vozidel nad 3,5 tuny do města, takže do-
pady nebudou tak citelné jako v loňském roce,“
uvedl starosta města Michal Boudný. 

Základní omezení bude spočívat v kyvadlo-
vém řízení nákladní dopravy nad 3,5 t. Ta bude
i nadále jezdit po silnici I/50, ale bude řízena
ve dvou úsecích semafory. Jedná se o přibližně
dvoukilometrový úsek od nájezdu z obchvatu
k cukrovaru (Kyjov) po most přes Litavu.
Druhý semafor pak bude umístěný u benzinové
stanice Hodějice až po křižovatku s Křižano-
vicemi. 

Do řízeného úseku však nebudou moci vjet
řidiči osobních aut. Osobní doprava bude sve-
dena ze směru od Brna na nájezd k cukrovaru
a následně bude objízdná trasa vést směr ulice
Čs. armády–Heršpice–Rašovice a Křižano-
vice. Stejné desetikilometrové kolečko pak

budou muset absolvovat i řidiči jedoucí z opač-
ného směru – tedy od Bučovic nebo Letonic.
Omezení se dotknou také obyvatel Němčan,
kteří budou navigováni po ulici Bučovická.
I zde však bude platit zákaz vjezdu kamionů
a dalších vozidel nad 3,5 tuny. Do a z Hodějic
pak budou mít možnost zajíždět pouze obyva-
telé této obce a dopravní obsluha. Trasa linko-
vých autobusů se měnit nebude, ale kvůli ko-
lonám a stáním na semaforu lze očekávat, že
budou mít zpoždění. 

Protože se očekává, že u Penny budou ně-
kteří řidiči osobních aut odbočovat na ulici
Špitálskou, budou po jižní straně (na straně
prodejny Penny) umístěny značky zákazu za-
stavení. 

„O dopravních omezeních v souvislosti
s touto opravou sil-
nice jsme vedli s Ře-
ditelstvím silnic
a dálnic dost dlou-
hou a tvrdou debatu.
V tomto případě totiž
existovaly možnosti,
jak co nejvíce zabrá-
nit scénáři z loň-
ského roku, kdy byla
městem vedena kom-
pletní tranzitní do-
prava včetně kami-
onů. Jsem také rád,
že se nám podařilo
zkoordinovat práce
tak, aby začaly letos
na podzim. Na
jaře příštího roku je
totiž v plánu stavba
kruhové křižovatky

Stát bude pokračovat s opravou silnice I/50 kolem
Slavkova. Jak to ovlivní dopravu ve městě?

u cukrovaru kvůli budování LIDLu a v létě ná-
sledná oprava průtahu městem od Penny až po
průmyslovou zónu v ulici Bučovická,“ uvedl
starosta Michal Boudný.

Silničáři pokračují v opravě průtahu I/50, kte-
rou zahájili loni na jaře. Při ní opravili vozovku
v délce cca 1,5 kilometrů a opravili tři mosty
přes Litavu a zbylé toky. Přestože nyní budou
opravovat více než čtyřkilometrový úsek, hlavní
práce plánují skončit do poloviny prosince. Po-
slední etapu pak chtějí zvládnout v průběhu jara
2020. Ta se však našeho města nedotkne.
Kromě lepšího povrchu silnice se řidiči dočkají
také odbočovacího pruhu na Němčany. Poslední
velká rekonstrukce proběhla v roce 2004
a denně se na tomto úseku pohybuje průměrně
15 000 aut v obou směrech. vs

Aby učení nebylo mučení
MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov

u Brna, KOS Křenovice a ZŠ a MŠ Křenovice
srdečně zvou na prakticky seminář Aby učení
nebylo mučení, který je určen pro rodiče prv-
ňáčků, pedagogickým pracovníkům, i dalším
zájemcům o tuto problematiku 

Seminář se uskuteční v úterý 1. října 2019
od 16.30 do 18.30 hodin v budově ZŠ Křeno-
vice, Školní 140. Lektorka: PMeduca – vzdě-
lávací instituce akreditovaná MŠMT ČR. Z or-
ganizačních důvodů je nutná registrace.
Děkujeme za nahlášení účasti do 25. září přes
registrační formulář na webu www.map-slav-
kov.cz (o akcích), případně zašlete zprávu na
slavkovsko@seznam.cz, nebo SMS na 602
763 683. Děkujeme. 

Program: 1. Úspěšný vstup a začlenění dí-
těte do školního systému 2. Základní principy
učení, druhy pracovní motivace 3. Počáteční
obtíže s psaním, čtením, počítáním a možnosti
jejich nápravy 4. Denní režim žáčka, význam
odpočinku 5. Nácvik pracovních dovedností 6.
Spolupráce se školou 

Další informace: J. Schovancová slavkov-
sko@seznam.cz. Seminář je financován z pro-
jektu, pro účastníky je zdarma. 

Zvol si správné informace
MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov

u Brna srdečně zve na praktický seminář Zvol
si (správné) informace. Jak správně rozeznat
dezinformace a manipulaci na internetu? Jak
jsme na tom s mediální gramotností? Seminář
je určen pro vyučující, rodiče, studenty, veřej-
nost – pro všechny zájemce o tuto problema-
tiku a uskuteční se ve středu 2. října 2019 od
14 do 16 hodin v zasedací místnosti radnice
Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65. Lek-
tory jsou studenti Masarykovy univerzity
Brno, kteří si na podzim roku 2016 řekli, že je
třeba něco udělat s nevalnou úrovní mediální
gramotnosti u nás, a tak založili spolek ZVOL
Sl INFO. Jsou odborníky na svém místě! 

Z organizačních důvodů je nutná registrace.
Registrační formulář je na webu www.map-
slavkov.cz (o akcích), případně zašlete zprávu
na slavkovsko@seznam.cz nebo SMS na 602
763 683. Děkujeme. 

Další informace: J. Schovancová slavkov-
sko@seznam.cz. Seminář je financován z pro-
jektu, pro účastníky je zdarma. 

Těšíme se na setkání. 
Jitka Schovancová, realizační tým MAP II

pro ORP Slavkov u Brna

Akce MAS v říjnu

opravovaná minimálně od konce druhé světové
války. Při průzkumu stavu střechy byly nale-
zeny i tašky z roku 1922.

Oprava je prvním krokem k plánované kom-
pletní rekonstrukci společenského domu. Mo-
dernizace může být v budoucnu spojená také
s dlouhodobě chátrající prolukou, kterou město
odkoupilo v loňském roce od soukromých ma-
jitelů. vs

(Dokončení ze str. 1)

SC Bonaparte má
novou věž a střechu

Instalace věžičky • Foto: archiv MÚ
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Tato slova se zpívají v jedné písni, která nám
připomíná blížící se podzim. 

Léto a prázdniny utekly jako voda. Sluneční
paprsky nám letos opravdu prohřály těla a do
posledního srpnového dne v nás udržovaly
dojem, že léto a prázdniny nikdy neskončí. Zá-
řijová dvojka nám však ohlásila začátek škol-
ního roku.

Z předškoláků se stali školáci a hrdě si vy-
kračují s novými aktovkami do vytoužené
první třídy. Z malých dětí držících se máminy
sukně se naopak stávají „školkáčci“.

V jejich očích můžeme vidět obavy z toho
co je čeká.Vždyť se jim úplně změní život.
Jdou do nového prostředí, mezi cizí děti a do-
spělé, všechno je jiné než doma. Rodiče se sice
naoko tváří srdnatě, ale v duchu skrývají
obavy, zda si jejich drobeček ve školce zvykne,
jestli to všechno ustojí. 

V září slunce září, podzim bude v kalendáři.
Žlutou barví topoly, děti jdou zas do školy…

nic horšího, nežli slíbit vyzvednutí po obědě
a přitom dávat učitelce znamení, že dítě bude
spát. Pro dítě je důležitá jistota, že rodičovské
slovo platí. Rovněž zdlouhavé loučení mezi
dveřmi není dobrá volba. Dítě ví, že k rozlou-
čení dojde  a zbytečně se prodlužuje jeho stres. 

Září není lehké ani pro nás učitelky. Soucí-
tíme s dítětem a snažíme se ze všech sil, aby-
chom zastoupily rodiče a dětem předaly vše
potřebné do dalšího života.

V dnešní přetechnizované době jsou důležité
především mezilidské vztahy, láska a empatie,
úcta k životu, tradicím a přírodě. Přejme si, aby
se nám dařilo tyto hodnoty předat i našim
dětem.

Šťastné vykročení do nového školního roku
přejí všem dětem i jejich rodičům všechny paní
učitelky z MŠ Zvídálek.

E. Knotková a Z. Winterová, třída Včelky

Tento koloběh života se neustále opakuje
a prošli jsme jím všichni, ať už v roli dítěte, ro-
diče nebo učitele.

U nás ve „Zvídálku“ se snažíme, aby se dítě
cítilo dobře, brzy si zvyklo a našlo si nové ka-
marády. Začátky samozřejmě nejsou lehké
a každé dítě snáší adaptaci jiným způsobem.
Mezi dětmi máme malé herce, kteří tropí velký
rámus, nechtějí rodiče pustit z náruče. Po jejich
odchodu se však velice rychle uklidní a jdou si
hrát, aniž by uronily jedinou slzičku.

Najdou se i malí trpitelé, kteří potajmu uroní
slzičku a své starosti šeptají plyšáčkovi. Všechny
děti však postupně získají důvěru, jistotu a při-
jdou chvíle, kdy ze školky nechtějí odejít. 

Při adaptaci dítěte je velmi důležitá spolu-
práce rodiny a školy. Je důležité, aby rodiče
vždy dítěti říkali pravdu ohledně vyzvedávání
ze školky i když dítě projevuje nesouhlas. Není

V úterý 17. září se na Palackého náměstí
a v Zítkových sadech v Praze odehrál tvrdý boj
více než padesáti učňovských týmů o titul Ma-
chrů roku v kategoriích Truhlář, Elektrikář
a Strojní mechanik. Žáci ISŠ Slavkov u Brna
bojovali o tento titul v kategorii Truhlář, do
které bylo přihlášeno 21 týmů z celé republiky.
Organizátoři této soutěže Česká hlava připravili
pro truhláře mimořádně těžký úkol vyrobit
v časovém limitu na náměstí před zraky poroty
i diváků opravdu náročný výrobek. Daný úkol
zvládlo pouze 6 týmů. Vítězství si vybojovalo
naše družstvo a získalo titul Machrů roku 2019.

Gratulujeme žákům i všem učitelům, kteří je
skvěle připravili, především na odloučeném
pracovišti v Rousínově. Po únorovém vítězství
v soutěži jednotlivců na Mistrovství ČR v Brně
tak naši truhláři potvrdili své kvality i v soutěži
družstev v Praze. Z výsledků je vidět, že pro-
pojení Českých ručiček a České hlavy funguje
u nás nejen symbolicky, ale i reálně. 

V. Bábek, ISŠ

Jménem svým a vedení školy děkuji za vy-
nikající reprezentaci školy a srdečně blaho-
přeji.

Kulhánková Vlad.

Machři roku 2019 jsou ze Slavkova u Brna

Ve středu 11. září se v historickém sále
zámku představil 40členný Komorní orchestr
Czech Virtuosi s brněnským dirigentem Rober-
tem Kružíkem. Po úvodní předehře k Mozar-
tově opeře Titus zahrála houslistka Esther Yoo
(1994), která se narodila a do svých 6 let žila

v USA, koncert pro housle a orchestr, op. 14,
amerického skladatele Samuela Barbera (1910
– 1981). Z tohoto díla, komponovaného ve 40.
letech minulého století, zaujala zejména druhá
velmi romanticky začínající věta (s krásným
hobojovým sólem, později zopakovaným só-

listkou) a závěrečná
třetí věta, kde se virtu-
ózní houslový part só-
listky v rychlém tempu
doplňuje s orchestrál-
ními sekvencemi. Est-
her Yoo hraje na za -
půjčené stradivárky
z r. 1704. Koncert byl
zakončen 40 minuto-
vou 7. symfonií, op.
92, L. van Beethovena
(1770–1827). Jeho díla
budou v koncertní se-
zoně 2019/20 zařazo-
vána do programů
často vzhledem k 250.
výročí jeho narození.

Letošní koncert Ko-

Slavkov + orchestr Czech Virtuosi + houslistka
Esther Yoo = nová tradice?

morního orchestru Czech Virtuosi byl v pořadí
ve Slavkově jeho třetím. Bylo by záslužné,
kdyby se z toho stala tradice a takové kvalitní
profesionální hudební těleso, které odehrálo na
800 koncertů v mnoha evropských státech, ro-
zeznělo náš historický sál každoročně.

Ladislav Jedlička

Úspěšní truhláři ze Slavkova • Foto: archiv ISŠ

Esther Yoo • Foto: 2x archiv ZS-A
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navrhnul Filip Rosenthal, majitel a ředitel por-
celánky, již v roce 1916 a pojmenoval jej podle
své manželky Marie. 

Tento jídelní servis patří k nejvzácnějším
kouskům a pochází z pozůstalosti po druhé
manželce JUDr. Václava Kounice Josefíně, roz.
Horové, pozůstává z 80 částí a je kompletní.
Není bez zajímavosti, že ani jeden kus nemá
stejnou výzdobu.

Výstavu uvedla historička zámku PhDr. Vla-
dimíra Zichová spolu s panem starostou Mi-
chalem Boudným. 

Vstupenky zakoupíte na pokladně zámku:
70 Kč dospělí, 50 Kč senioři, děti, ZTP, stu-
denti, rodinné vstupné 170 Kč (2 dospělí + 2–3
děti). Otevřeno úterý–neděle od 9 do 16 hodin
(poslední prohlídka v 15 hodin). ZS-A

Na zámku byla zahájena výstava porcelánu
Dvanáctého září byla zahájena výstava por-

celánu ze sbírek Zámku Slavkov vernisáží
v Rubensově sále. Výstava se nachází v OK
galerii v 1. patře zámku a potrvá do 24. listo-
padu 2019. Pro veřejnost tak byla otevřena
úplně poprvé a obsahuje 514 kusů porceláno-
vých předmětů.

Návštěvníci se mohou seznámit s částí pů-
vodního muzejního fondu porcelánu, i s exem-
pláři, kterých se dotýkali a který používali čle-
nové rodu Kouniců. Celá výstava je doplněna
o historii vzniku porcelánu i jeho některých
autorů. Budou moci srovnat jaký je rozdíl mezi
keramikou, kameninou a porcelánem.

Obdivovat zde můžete také jídelní servis Ro-
senthal, výrobní značky Maria, zhotovený po
roce 1934. Jde o luxusní servis, jehož model

V pátek 4. října 2019 se dožívá šedesáti let
hudební skladatel, muzikant a kapelník sku-
piny Bokomara Luboš Javůrek. V tento den
proběhne na jevišti Společenského centra Bo-
naparte upravené provedení úspěšné inscenace
Divadelního spolku Slavkov u Brna „Všechny
lásky světa.“

Jedná se o původní
tvorbu Milana Jablon-
ského (text) a Luboše
Javůrka (hudba), která
je inspirována divadel-
ními hrami známých
světových autorů.

Původní hra byla
uvedena slavkovským
divadelním spolkem
v roce 2018.

U příležitosti tohoto
jubilea si muzikant po-

zval několik svých přátel a spolupracovníků.
Ti svým vystoupením doplní jevištní koláž.

A na koho se můžeme těšit ?
Především na Naďu Urbánkovou, kterou

Luboš Javůrek doprovází při jejích vystoupe-
ních se svou kapelou Bokomara. Dále se na je-

višti objeví Jaroslav Sam-
son Lenk, Petra Šany
Šanclová, Záviš, Milan
a Petr Jablonští, Jiří Pařez
… a kdo ví, kdo ještě :-)

Tak tedy přijďte 4. října
2019 v 19.30 h. do Spole-
čenského centra Bona-
parte ve Slavkově.

Předprodej vstupenek
je v Infocentru nebo on-
line na: zamek-
slavkov.cz/predprodej.
Vstupné je 150 Kč. ZS-A

Šedesátka Luboše Javůrka

Oslavte Den seniorů
na zámku ve Slavkově 

Poslední zářijový víkend (28. a 29. 9.) čeká
na seniory na Zámku Slavkov bohatý program.
Vystoupí Karel Gott revival Morava, ve
vstupní hale zámku se odehraje divadelní před-
stavení Námluvy a těšit se můžete také na pre-
ventivní zdravotnickou akci Střevo Tour. Po
celý víkend mohou senioři uplatnit seniorskou
slevu do hlavní prohlídkové trasy zámku His-
torické sály: 50 Kč (sleva 30 korun).

Program oslav Dne seniorů:
Sobota 28. září, 18 hodin
18 hod.Divadelní představení Námluvy, Anton

Pavlovič Čechov
Sala terrena zámku (vstup zdarma)
Divadelní spolek Slavkov u Brna

Neděle 29. září
13–16 Střevo Tour, preventivní zdravotnická

akce
Nádvoří zámku (vstup zdarma)

15–16 Karel Gott revival Morava
Nádvoří zámku (vstup zdarma)

Předvánoční čas bude již po osmé v řadě pa-
třit původním i světoznámým písním v podání
Martina Křížky a jeho přátel nejen z Měst-
ského divadla v Brně. Díky velkému divác-
kému zájmu se letos opět uskuteční dva kon-
certy v jeden den – v sobotu 14. prosince
v 15:30 a 19:30.

„Mám velkou radost, že nemalé úsilí vyna-
ložené při přípravách a organizaci oceňují po -
sluchači stále větší návštěvností. Díky tomu se
z vánočního koncertu stala již tradice a my tak

můžeme každý rok vymýšlet nové a zajíma-
vější efekty i aranžmá,“ uvedl Martin Křížka.

I letos se můžete těšit na několik vzácných
hostů, jejichž jména budou odtajněna v příštím
čísle Zpravodaje. Účinkující zpěváky opět dopro-
vodí skvělá kapela pod vedením Ondřeje Klímka
společně se smyčcovým kvartetem Indigo. 

Vstupenky na koncert si můžete zakoupit
v Informačním centru na Palackého náměstí 1
nebo online na stránkách www.zamek-slav-
kov.cz. ZS-A

Vánoční koncert Martina Křížky a jeho přátel

Prokažte odvahu a přijďte v sobotu 2. 11.
2019 na Zámek Slavkov – Austerlitz. V časech
18, 19 a 20 h. Vás Morticie Addamsová pro-
vede svým sídlem s bohatou historií bolesti
a utrpení. Mimo to se také seznámíte s dalšími
zrůdnými obyvateli panství a možná budete
i pozváni na upíří svatbu (jako zákusek?)…

Odvážné děti mohou mezi strašidla zapad-
nout svými vlastními kostýmy, které jsou sr-

dečně vítány (avšak nejsou podmínkou). Pro-
hlídka formou představení s kostýmy a mas-
kami proběhne v části trasy Historické sály
a podzemí. Délka je přibližně 50 minut a z dů-
vodu omezené kapacity je nutná předchozí re-
zervace na tel. 544 227 548. Prohlídka je
vhodná i pro odvážnější děti v doprovodu ro-
dičů. Těší se na Vás průvodci zámku.

David Kučera, Zámek Slavkov – Austerlitz

Hrůzostrašné prohlídky zámku

Výstava porcelánu • Foto: archiv ZS-A

L. Javůrek • Foto: archiv DS
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Poklady nejen z depozitářů (7. část) – porcelán

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

V roce 1884 porcelánku zakoupil karlínský
průmyslník Moritz Zdekauer, který výrobu za-
měřil zejména na užitkové nádobí. V období
1909–1922 byla továrna součástí německého
koncernu C. M. Hutschenreuther, v letech
1922–1945 se stala akciovou společností. Poté

byla znárodněna a začleněna pod Karlovarský
porcelán, n.p. Vzhledem k tradici značky jí
však zůstalo stávající označení znázorňující
černou orlici s korunkou, nad jejímiž rozepja-
tými křídly se nacházejí písmena M a Z. Tato
značka nahradila vtlačovaná písmena „AN“ –
značku původního majitele.

Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov-Aus-
terlitz se nacházejí různé porcelánové před-
měty této značky. Největší servis tyrkysové
barvy z 80. let 20. století zahrnuje 34 jednotli-
vých částí. Kromě dalších solitérních předmětů
patří k zajímavostem rovněž nočník z bílého
porcelánu z 1. pol. 20. stol.

Některé výrobky porcelánky ve Staré Roli
si můžete prohlédnout na výstavě „Porcelán
ze sbírek ZS-A“, kterou je možné navštívit
do 24. listopadu 2019 – v souladu s provo-
zem zámku. 

(Pokračování příště)
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Kam za kulturou 
V Informačním centru pod zámkem můžete

v květnu zakoupit vstupenky na: 
• Travesti show: Divoké kočky, Společenské

centrum Bonaparte, 15. 11. od 19 h., cena v před-
prodeji 250 Kč, na místě 280 Kč.

• Hudebně-divadelní večer k oslavě život-
ního jubilea Luboše Javůrka, Společenské cen-
trum Bonaparte, 4. 10. od 19.30 h., cena 150 Kč.

• Divadelní komedie Hrátky s čertem v podání
Divadelního spolku Slavkov u Brna, Společenské
centrum Bonaparte, 16. 11. v 19 h. a 17.11. v 16 h.,
cena 100 Kč. vs

Stará Role
Původní název Altrohlau

Porcelánka ve Staré Roli navázala na bohaté
tradice předchozí manufaktury na výrobu ka-
meniny, která zde působila již od roku 1814.
Perspektivnější a žádanější porcelán začal ma-
jitel továrny August Nowotný vyrábět od roku
1838. Důraz kladl především na kvalitu vý-
robků a jejich prodej. Výroba se tedy speciali-
zovala především na užitkové zboží. Přesto se
snažil získávat předlohy pro nové tvary i vzory
ozdobných prvků. V roce 1842 zde započala
výzdoba černým měditiskem, zobrazující
především pohledy do krajin a na turisty hojně
navštěvované objekty. 

Rovněž tato porcelánka vyráběla oblíbené
porcelánové figurky, ne však zvláštní kvality –
tu nahrazovala především efektním listrovým
(měňavým) povrchem plastik, které sloužily
rovněž k dalším účelům jako např.: vázičky,
dózy či kalamáře. 

Po více než šedesáti letech (s největší
pravděpodobností) se dětské oddělení
Městské knihovny ve Slavkově u Brna
dočkalo nových regálů, které jsou vzhle-
dově mnohem příjemnější a také lépe vy-
hovují různým (zpravidla větším) formá-
tům dětských publikací. 

Tato situace nastala díky částečné pře-
stavbě Moravské zemské knihovny, která
svůj přebytečný, avšak funkční, knihov-
nický nábytek nabídla ostatním knihov-
nám v Jihomoravském kraji, a to bez-

úplatným převodem. Děkujeme za
tuto příležitost. 

Také ostatní prostory knihovny do-
znaly menších změn, ale již ne tak
podstatných. 

Přiložené fotografie by se daly na-
depsat titulkem „Poznejte 10 roz-
dílů“, ale věřím, že vše je patrné na
první pohled bez důkladného pozo-
rování. 

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

Městská knihovna v novém 

Svátek koní a elegance
v zámeckém parku

Jménem Jezdeckého klubu Acaballado z.s.
a zámku Slavkov –Austerlitz Vás zveme na 12.
ročník Zámecké jízdy sv. Huberta, který se
koná v sobotu 12. října 2019. Zahájení pro-
gramu v zámeckém parku ve Slavkově je ve 13
hodin. Vedle slibu jezdců či skokové soutěže
Mini-Maxi, bude možné vidět také požehnání
koním a jezdcům a halali aneb hon na lišku.

Vstup na akci je zdarma. ZS-APřednáška o mladém
Napoleonovi

Mládí Napoleona Bonaparta by se dalo
s nadsázkou přirovnat k ději české pohádky
„Jak se stal Honza králem“. Jak bylo možné,
že se z divokého a samotářského chlapce, na-
rozeného v poměrně nepříliš majetné rodině,
kdesi daleko na okraji království, mohl stát
slavný generál a nakonec panovník? Podobně
jako u pohádkové postavy nechyběla Napole-
onovi odvaha, talent a chytrost. K tomu se při-
dala ještě mimořádná píle, touha po poznání
a „šťastná hvězda“. Napoleonovy osudy v před-
nášce nazvané Strmý vzestup korsického ro-
dáka: Mladá léta Napoleona Bonaparta, při-
blíží v úterý 1. října v 17 h. v Rubensově sále,
historik Zámku Slavkov – Austerlitz Mgr.
Martin Rája, Ph.D. ZS-A

Přijďte se svými dětmi v neděli 13. října na
nádvoří zámku Slavkov. Děti si mohou vy-
zkoušet vydlabávat, vyřezávat, zdobit a malo-
vat dýně.

Akce začíná ve 13 hodin a do 16 hodin
budou mít děti o zábavu postaráno. Čekají na
ně výtvarné dílničky, malování na obličej a od
15 hodin budou moci, ti odvážnější vstoupit do
osvětleného podzemí zámku s vlastnoručně
vydlabanou dýní. Nejodvážnější děti, co mají
pro strach uděláno, se budou moci vydat
v podzemí za dýňovým strašidlem.

Rodiče a prarodiče si mohou zpříjemnit
chvíle ochutnávkou čaje od partnera zámku,
společnosti Sonnentor Čejkovice, ochutnávkou

výrobků z dýní od firmy Kulhánek a Drápal
nebo dýňové polévky od partnera Golf Hotelu
Austerlitz .

Dýně na dlabání bude možno zakoupit na
místě (menší za 50 Kč a větší za 100 Kč).
S sebou si nezapomeňte vzít vlastní nástroje na
dlabání: nožík, lžíci, noviny na odpad,…

Zámecké dýňobraní a vstup do osvětleného
podzemí bude zdarma.

Po ukončení akce Vás zveme na 16.30 h. do
kina na příběh o Aladinovi, který se bude pro-
mítat v SC Bonaparte. Vstupenky na akci za-
koupíte na místě za 70 Kč.

Těší se na Vás programové oddělení zámku
Slavkov. ZS-A

Oslava dýňobraní na zámeckém nádvoří

Napoleon v Brienne • Foto: archiv ZS-A

Městská knihovna • Foto: archiv ZS-A
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Od 3. října do 14. listopadu si mohou náv-
štěvníci Zámku Slavkov – Austerlitz vyzkoušet
roli detektiva na nové unikátní interaktivní vý-
stavě „Stopa: Vyřeš zločin!“. Přízemní galerie
zámku se promění v prostory pro zajištění dů-
kazů, pitevnu, laboratoř pro analýzu vláken
a biologickou laboratoř.

Každý návštěvník získá při vstupu pracovní
list, kde si může zaznamenat průběh vyšetřo-
vání a na konci výstavy označit za pachatele

jednoho z podezřelých. Nejprve zajistí důkazy,
představena jim bude oběť zločinu a okruh po-
dezřelých. Na pitevně se bude nacházet model
mrtvoly, kde budou moci zajistit biologické
stopy pod nehty a cizí vlákna na oblečení
oběti. V laboratoři dojde k provedení analýzy
vláken, otisků bot a daktyloskopii. Biologická
laboratoř umožní rozbor krve, analýzu DNA
a toxikologii.

Během řešení se neotřelou a zábavnou for-

Odhalte pachatele zločinu na zámku ve Slavkově!
mou seznámí s moderními metodami vyšetřo-
vání a především si vyzkouší práci detektiva.
Chybět nebudou ani překvapivé informace z ob-
lasti dějin kriminalistiky. Promítán bude doku-
ment o kriminalistice z Policejního muzea ČR.

Vstupné zakoupíte na pokladně zámku:
70 Kč dospělí, 50 Kč senioři, děti, ZTP, stu-
denti, rodinné vstupné 170 Kč (2 dospělí + 2
až 3 děti).

Těšíme se na Vaši návštěvu. ZS-A

Výstava Stopa: Vyřeš zločin • Foto: 2x archiv ZS-A
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Program kina v SC Bonaparte – říjen

„Slavkovské restaurování“ se pro zámek ve
Slavkově u Brna stalo již tradicí. Osm let v jar-
ním a podzimním semestru zde vykonávají
praxi studenti Vyšší odborné školy restaurátor-
ské v Brně.

V letošním roce prováděli opravdu náročné
restaurování, a to nábytku Boulle z pozůsta-
losti po Václavu a Josefíně Kounicových, který
má zámek ve svém sbírkovém fondu. Jde o re-
prezentativní soubor intarzovaný zlaceným
bronzem a želvovinou. V prvním, předprázd-
ninovém semestru byl zrestaurován jídelní stůl,
v zářijové praxi pak studenti obnovili povrcho-
vou úpravu dvou půlkruhových rohových skří-
něk. Zrestaurované předměty byly následně
umístěny zpět do expozice.

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Ohlédnutí za Slavkovským restaurováním

Neděle 6. října, 16.30 hodin

HODINÁŘŮV UČEŇ
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě
a nekonečných strastech. Čí sudba bude silnější? Z Urbana se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář a vezme
ho do učení. Když Urban dospěje, zamilují se do sebe s hodinářovou dcerou Laurou a svatba je na spadnutí. Mistr proto pošle
svého učně do světa s úkolem hledat bájné hodinky, které umí varovat před smrtí. Nikdo neví, jestli hodinky vůbec existují, ale
pokud je Urban nepřinese, Laura se jeho ženou nikdy nestane. Hodinářův učeň se tedy vydává na dalekou cestu plnou překážek
a úkolů, které musí překonávat statečností, hodinářským umem a dobrým srdcem. Láska k milované Lauře ho žene vpřed, za-
tímco v patách má své tři sudičky, dvě pomáhají a jedna škodí. Hrají: Jana Plodková, Jaroslav Plesl, Václav Neužil ml., Viktor
Preiss, Dana Droppová, Michal Balcar, Miroslav Krobot, Jakub Žáček, Pavlína Štorková, Éva Bandor, Sebastian Pöthe
102 min. / vstupné 70 Kč, Pohádka, Česko, Slovensko 2019

Neděle 13. října, 16.30 hodin

ALADIN
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi,
který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti. Film režíruje Guy Ritchie, který do pohádkového přístavního města Agrabahu
vnese svižnou a strhující akci. Hrají: Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Navid Negahban, Billy Mag-
nussen, Nasim Pedrad, Numan Acar, Alan Tudyk, Frank Welker, Jordan A. Nash, Jamal Sims, Nina Wadia, Stefan Kalipha, Joey
Ansah, Will Blagrove, Kamil Lemieszewski
128 min. / vstupné 70 Kč, Rodinný,dobrodružný, USA 2019

Sobota 19. října, 19.30 hodin

AVENGERS: ENDGAME
Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny
k tomu, aby ve strhujícím finále 22 filmů studia Marvel zvaném Avengers: Endgame sebrali poslední síly a pokusili se vrátit
úder. Hrají: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle,
Paul Rudd, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman, Brie Larson, Tom Holland, Karen Gillan, Zoe Saldana, Evangeline Lilly,
Tessa Thompson, Rene Russo, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Danai Gurira, Benedict Wong…
182 min. / vstupné 80 Kč, Akční, dobrodružný, USA 2019

Neděle 20. října, 16.30 hodin

OVEČKY A VLCI: VELIKÁ BITVA
Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu taky je až do chvíle, kdy se ve vesnici objeví neočekávaní
hosté – černí vlci, kteří chtějí, aby se život vrátil do starých kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce kořist. Ovečky a vlky teď může za-
chránit jen spojení sil a týmová práce. Podaří se jim vrátit do vesnice klid a harmonii?
74 min. / vstupné 70 Kč, Animovaný, Rusko 2018

Sobota 26. října, 19.30 hodin

NA STŘEŠE
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého
na střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa? Pomůže
jim v tom jejich drzý plán? Soužití nevraživého pána, rozzlobeného na celý svět, který mu neuchopitelně uniká a mladíka,
který hledá východisko ze zoufalé situace v neznámém městě, přináší mnoho třecích ploch, tragikomických situací, ale i pře-
kvapivých nápadů a řešení. Každý z nás totiž potřebuje, aby jej někdo potřeboval. A Song potřebuje kromě teplého oblečení
a střechy na hlavou někoho, kdo mu bude důvěřovat. Lze však důvěřovat neznámému klukovi? Profesor Rypar se o to pokusí
i za cenu, že musí sem tam slevit ze svých zásad a jeho střecha se musí trochu rozšířit. Ale dokáže Song tuto důvěru skutečně
oplatit? Hrají: Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Mary Bartalos, Vojtěch Dyk, Adrian Jastraban, David Švehlík, Radek Zima, Miroslav
Táborský, Martin Sitta, Denisa Pfauserová, Veronika Lazorčáková, Mariana Kopecká, Anh Phu Nguyen, Igor Rattaj, Vlasta Kristl,
Miro Mráz, Irena Neradová, Nora Rosenbaumová, Roman Rosenkranz, Trang Do Thu
97 min. / vstupné 80 Kč, Drama, komedie, Česko 2019

Neděle 27. října, 16.30 hodin

PSÍ VELIČENSTVO
Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na dobrodružnou
cestu, během které objeví své pravé já a pozná sílu opravdové lásky a přátelství.
92 min. / vstupné 70 Kč, Animovaný, Belgie 2019

Surfer Dan
USA 2018, 8 minut, režie Tim Kemple, jazyk anglický, české titulky.
Dan pro své surfování nepotřebuje oceán, písek ani slunce. Pro sur-
fování najde vše potřebné v ledových vlnách Hořejšího jezera v Mi-
chiganu uprostřed třeskuté zimy. Pro většinu se to zdá jako ta nej-
méně atraktivní destinace k surfování, ale pro Dana je to vše o tom,
jak to vnímáte. V době nekonečných příležitostí k cestování, někdy
zapomínáme, že náš vlastní dvorek skrývá svou vlastní vznešenost.
Stačí přijít na to, jak ji najít..

Queen Maud Land
USA 2018, 28 minut, režie Cedar Wright, Taylor Keating, jazyk an-
glický, české titulky.
Země královny Maud, skalnatá část Antarktidy, úchvatně krásné, ale
také chladné, nepřátelské a vzdálené oblasti světa která je i přes to
nebo právě proto vyhledávaným místem pro extrémní expedice. Sku-
pina elitních horolezců ve složení Alex Honnold, Conrad Anker, Jimmy
Chin, Cedar Wrigt, Savannah Cummins a Anna Pfaff se vydávají zdo-
lat monumentální skalní věže vystupující z této nehostinné zmrzlé
pustiny. Lezení za polárním kruhem přináší mrazení v kostech, chlad,
ale především nové zážitky a výzvy i pro zkušenou skupinu lezců. Ve
finále však také vědomí nezapomenutelného času na konci světa.

Onekotan
Rakousko, 2015, 52 minut, režie Simon Thussbas, jazyk anglický,
české titulky.
V Tichém oceánu je ostrov. Na tom ostrově je jezero a uprostřed něj
ční k nebi vrchol. Ostrov se jmenuje Onekotan a vrchol jméno nemá.
Jedná se o zbytky rozpadlé sopky. Onekotan je jedno z nejizolova-
nějších míst na zemi, počasí je zde nepředvídatelné a podmínky jsou
absolutně nevhodné k trvalému obývání. Kdo ví, proč Matthiase
Haunholdera pohání touha sjet vrchol této sopky na lyžích. Vydává
se tedy se skupinou dobrodruhů za tímto cílem a statečně čelí ná-
strahám nevlídného a nedostupného ostrova. Jenže co člověk potře-
buje ještě víc, než splnit si sen? Vrátit se domů?

Ice and Palms
Německo, 2018, 32 minut, režie Phillipe Becker/ El Flamingo, jazy-
kanglický, české titulky.
Dva přátelé zcestovali svět za mnoha horskými dobrodružstvími a
během lyžování ve vzdálených oblastech se v jejich myslích zrodil
nápad. Lyžařská expedice, která začíná přímo na prhu jejich domu.
Pět týdnů, 1800 km, 35 000 metrů verticálně a sen se stane skuteč-
ností! Jochen Mesle a Max Kroneck se chystají na svou doposud
největší a nejpozoruhodnější lyžařskou výpravu. Mise zní: na kole
napříč alpy a sjet ty nejvíce ikonické horské svahy jaké po cestě
uvidí. Motor není povolen.

Střípky ze života horolezce
Česká republika, 2018, 27 minut, režie Libor Dušek/ Alternative.
NOW, jazyk český.
Míra Šmíd fenomenální dobrodruh, přáteli přezdívaný Lanč. Samo-
rost pocházející z Police nad Metují je nejen v Českém okruhu ho-
rolezců známý především pro své sólové výstupy a založení MFOF
v Teplicích nad Metují. Ochutnejte kapku ze života a díla lezce na
písku, horolezce v evropských horách i světových velehorách. Re-
nesanční fotograf, filmař, spisovatel, organizátor a vizionář. To byl
Míra Šmíd, velký, byť někdy rozporuplný člověk. V roce 1993 za
dosud nevyjasněných okolností zřítil během sólového výstupu cesty
Lost Arrow v pouhých 41 letech.

Můj Svět
Česká republika, 14 minut, režie Filip Louma, Debora Vaňková /
 4Freedom film, jazyk český.
Nahlédněte do světa extrémního sportovce Jana Venci Franckeho.
Svět, celek přírody, věcí, míst a událostí, které jsou nám přístupné
skrze smysly, zkušenosti, rozum a emoce. Náš jeden svět má více
jak sedm a půl miliardy různých světů a pohledů na něj. Vencův svět
je jeden z nich. Láska k rodině, sport, muzika, extrémní výzvy, úcta
k přírodě, požitkářství, zážitkářství a mnoho dalšího. A možná, že
zrovna jeho svět, může inspirovat i ten váš.

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

Slavností zahájení školní docházky 1. ročníku proběhlo v gymnastic-
kém sále naší školy za hojné účasti rodičů, prarodičů i dalších příbu-
zných. Prvňáčky přivítala paní ředitelka Mgr. Věra Babicová, pozdravil
je i pan starosta Michal Boudný. Básničkou všechny potěšila žákyně 9.

ročníku Anna Dufková a skupina Glitter Stars rozproudila atmosféru svi-
žným vystoupením. Třídní učitelky s asistentkami si poté odvedly své
žáčky do tříd. Dětem i rodičům přejeme radostné vykročení do školních
dní. Ať se vám všem daří! Vedení ZŠ Komenského

Ve druhém zářijovém týdnu jsme se vydali
s žáky z devátého ročníku ze třídy s rozšířenou
výukou TV na cykloturistický sportovní kurz
do Jedovnic. V pondělí 9. 9. jsme vyrazili směr
Jedovnice kemp Olšovec, odkud jsme každý
den podnikali cyklistický výlet po zajímavých
místech Moravského krasu (jeskyně Balcarka,
Rudické propadání, Holštejn, Kojál, Suchý
žleb, Macocha, Býčí skála, barokní kostel ve
Křtinách atd.). Celkem jsme absolvovali pět

výletů včetně závěrečného pátečního, kdy jsme
se přesunuli na kolech zpět do školy. Každý
den jsme najezdili 30 km ve zvlněném kraso-
vém prostředí – takže jsme neustále vyjížděli
a sjížděli nějaký kopec. Celkový výsledek byl
160 km najetých v terénu a po silnicích. V do-
poledních hodinách jsme se věnovali mini-
golfu, střelbě ze vzduchovky, paměťovému zá-
vodu, kriketu a dalším sportovním hrám. 

Martin Bauer

Cyklistický kurz ZŠ Komenského Jedovnice 2019

První den ve škole

Účasníci kurzu • Foto: archiv školy
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Základní škola Tyršova www.zsslavkov.czZákladní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Zahájili jsme
nový školní rok

Prázdniny, na které se děti, rodiče i uči-
telé tak dlouho těšili, utekly jako voda
a už je tu opět začátek nového školního
roku.

V pondělí 2. září ožila škola příchodem
žáků, kterých máme letos více než 400.
Nejmenší žáčky v obou prvních třídách
přivítal nejen pan ředitel Mgr. Jiří Půček,
ale i paní místostarostka Mgr. Marie
 Jedličková. Společně prvňáčkům popřáli,
aby se jim ve škole líbilo a učení je
 bavilo. Pak už se nejmladším školákům
a jejich doprovodu věnovaly paní uči-
telky. zšt

Od 1. září 2019 probíhá dvouletý projekt
z OPVVV II – výzva č. 63 „ZŠ Tyršova Slavkov
63“ – šablony pro ZŠ. Projekt je zaměřen na
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné
vzdělávání a podpora extrakurikulárních aktivit.

Aktivity: Školní speciální pedagog – perso-
nální podpora ZŠ Realizace projektových dnů
ve škole i mimo školu Vzdělávání pedagogic-
kého sboru ZŠ – vzdělávací akce v rozsahu
8 hodin Čtenářský klub Klub zábavné logiky
a deskových her pro žáky ZŠ Celkové způso-
bilé výdaje 1 298 779,00 Kč.

Klub zábavné logiky a deskových her nava-
zuje na svou činnost v posledních dvou letech,
protože byl součástí již minulého projektu
z OP VVV.

Čtenářský klub je novinkou. A proto nabí-
zíme trochu vysvětlení.

V týdnu budou vybraní pedagogové vě -
novat 90 minut klubu, ve kterém se děti budou
zdokonalovat v čtenářské gramotnosti.
 Možností je i četba v anglickém jazyce (sa-
mozřejmě přiměřená věku). Vyučující může
i pomoci s čtením a interpretací povinné

ZŠ Tyršova Slavkov 63
četby. K dispozici bude i rozsáhlá školní
 knihovna.

Tři pilíře činnosti čtenářského klubu:
1. Žáci si přímo v klubu čtou knihy dle

svého výběru (tzv. dílna čtení, cca 10 až 20
minut dle úrovně čtenářů).

2. Žáci si doporučují knihy navzájem (sou-
částí každého klubu je rozhovor o domácí
četbě, případně o četbě v rámci klubu).

3. Žáci odcházejí s knihou domů (tj. půjčí
si ji z klubové knihovničky, případně pokra-
čují v rozečtené knize). zšt

Dlouhodobý školní projekt „Rovná záda“ je
ve škole realizován již desátým rokem a přináší
pozitivní výsledky týkající se prevence a ná-
pravy vadného držení těla dětí. Hlavní součástí
tohoto projektu byla výuka předmětu Zdra-
votní tělesná výchova (ZTV) a odborné vyše-
tření s kineziologickým rozborem, které pro-

běhlo na konci minulého školního roku
a o jehož výsledku byli rodiče informováni.

Vzhledem ke změnám v systému školství
(zrušení financování nepovinných předmětů)
dochází i ke změně organizace výuky Zdra-
votní tělesné výchovy. Protože se domníváme,
že úplné zrušení úspěšné práce by byla velká

Změny v projektu „Rovná záda“ – výuka ZTV
škoda, přistupujeme k novému způsobu orga-
nizace. V letošním školním roce 2019/2020
bude u žáků 4. a 5. ročníků výuka ZTV sou-
částí výuky tělesné výchovy.

Žáci 2. a 3. třídy se mohli přihlásit prostřed-
nictvím závazné přihlášky. Financování se po-
koušíme zajistit z jiných zdrojů. zšt

Zahájení školního roku • Foto: 2x archiv školy





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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

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

Neváhejte a kontakujte nás:
e-mail: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com

tel.: +420 544 425 879
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

• disponent/ka
• kalkulant/ka
• specialista sterilizace
• stavební technik
• technik BOZP
• všeobecná účetní
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• mechanik/seřizovač
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické výrobě

• zázemí prosperující mezinárodní
 společnosti 

• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• dovolená nad rámec Zákoníku práce
• příplatky nad zákonnou výši 
• možnost osobního rozvoje v rámci

L&R Academy

• kooperativní prémie
• dotované stravování
• odměna na dovolenou a vánoční

odměny
• vitaminové balíčky
• věrnostní odměny
• firemní akce a benefity

Co vám můžeme nabídnout:



Překvapivá volnost

Stabilní pevný 5G internet bez 
závazku a datových limitů na 
vás počká doma. Nyní s parádní 
slevou a praktickým dárkem na 
výlet. Akce platí do 31. 10. 2019

800 666 777
www.5Gvevzduchu.cz

Výlet 
nepočká

50 %
sleva na 

čtvrt roku

Ověřte si pokrytí  
a získejte slevu.



www.passat.cz

Nový Passat.

Operativní leasing 
pro podnikatele

7 737 Kč
bez DPH měsíčně

Řídí se zkušeností.

Ve svých 46 letech už ví, na čem opravdu záleží. 
A proto Vám nový Passat přináší inovativní světlomety 
s technologií LED-Matrix, stálé online připojení 
a řadu vyspělých asistenčních systémů. Ať už cestujete 
za prací nebo vezete rodinu, nový Passat Vám chce 
usnadnit nejen jízdu, ale i každodenní život. 

Vzorový příklad operativního leasingu na vůz Passat 1,5 TSI ACT v ceně 750 900 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 15 000 km ročně. Uvedená 
pravidelná měsíční splátka 7 737 Kč bez DPH. Tato nabídka platí pouze pro podnikatele. Splátka obsahuje záruční a pozáruční servis po celou dobu 
pronájmu vozidla, dále obsahuje povinné a havarijní pojištění s 10% spoluúčasti. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona 
č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s. r. o., a druhou stanou závazkový vztah. Kombinovaná 
spotřeba a emise CO2: 4,1–7,0 l / 100 km, 108–160 g/km. Foto je pouze ilustrativní. Akční nabídka platí do vyčerpání zásob.

Autorizovaný prodejce Volkswagen AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 122-3, www.autobayer.cz, e-mail: osobni.vw@autobayer.cz



SAMOOBSLUŽNÁ PRÁDELNA
BRNO-SLATINA

Na počkání do 1 hodiny vyperete a vysušíte

Pro občany i firmy Otevřeno 7 dní v týdnu!

Jihomoravské náměstí 1, Brno vedle Alberta, 5 min. od dálnice D1

www.brno-pradelna.cz tel. 604 595 559

• běžné i objemné prádlo
• polštáře a povlečení
• deky, peřiny, přikrývky
• přehozy na sedačky
• potahy na matrace

www.obytnakyausterlitz.cz

Chcete zažít nevšední dovolenou s rodinou, pánskou jízdu či prodloužený víkend?
Jsme tu pro Vás! ZAVÁDĚCÍ CENY NOVÉ PŮJČOVNY.

Tel.: 605 22 44 66  •  E-mail: obytnaky@obytnakyausterlitz.cz

od 1990,–
vč. DPH

Rozměr Cena
38x14 mm 399 Kč
47x18 mm 489 Kč
59x23 mm 588 Kč
(nejpoužívanější rozměry,
ceny vč. DPH)

BM typo, s.r.o.
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
Po–Pá 9–11   13–17 h.
tel.: 544 220 661
e-mail: info@bmtypo.cz
www.bmtypo.cz

Výroba
razítek
Samonamáčecí a klasická razítka
Colop, obdélníkové i kulaté

Pojďte hrát loutkové divadlo!
Loutkové divadlo Dřeváček zahajuje svou čtvrtou

sezonu přípravou nové hry Myší válka. Doposud se
nám daří v každém roce nastudovat jedno předsta-
vení pro malé diváky, takže nyní má ve svém reper-
toáru hry: Král Lávra, Začarované prase a Kde se
bere moudrost. Hry si z větší části vytváříme sami,
což je možná trochu náročnější, ale o to zajímavější.

Velkou novinkou letošní sezony je nová stálá zku-
šebna divadla Dřeváček v Heršpicích, která zároveň
může sloužit jako malé divadélko pro třicet diváků.
Tento sálek rozhodně stojí za podívání, protože tam
vystavujeme naše loutky, které jsou pro každou hru
vytvářeny zvlášť. Už jich tam máme dvě desítky.

Protože dosavadní činnost divadla Dřeváček mů-
žeme považovat za úspěšnou, uvažujeme o dalším
rozšíření souboru. Hledáme zájemce mezi rodiči
dětí, i mezi staršími lidmi, kteří mají na divadlo čas
a vlastně mezi všemi lidmi, se zájmem o kulturu.
Hraní loutkového divadla není přehnaně náročné.
Stačí se naučit část dramatického textu a uvidíte,
jak loutky pod vašima rukama samy obživnou.
Každý, kdo to chce zkusit, přihlaste se u p. Olšan-
ského (604 378 989, jsansky@seznam.cz). jas
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230. výročí postavení chrámu Vzkříšení Páně 

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele o prázdni-

nách: neděle v 9.00 a 19.00, úterý v 18.00, pátek
v 18.00. Svátost smíření před každou bohoslužbou,
v úterý navíc 18.30–19.30 h.

3. 10. Mše sv. v penzionu v 8.00
13. 10. Výročí posvěcení kostela a Slavkovské hody, 9.00

mše s průvodem od radnice
13. 10. Mariánská pouť v Žarošicích, 17.30 (autobus 16.30)
19. 10. Obnova pro ženy, vede P. Václavek, Slavkov DSR         
20. 10. Misijní neděle, sbírka na misie
20. 10. Rašovice – 150. výročí posvěcení kaple sv. Cyrila

a Metoděje, 10.30 biskup Pavel Konzbul
31. 10. Mše sv. v penzionu v 8.00
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.45 h.,
nebo se domluvte telefonicky na tel. 604 280 160.
slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

7. Kostelní hodiny
V domovním protokolu slavkovského kostela

z roku 1882 zapsal farář P. Julius Jiřík: „Dne 15.
července tohoto roku bylo ukončeno umístění
nových hodin na farním kostele a tytéž 16. čer-
vence předány. Zhotovení s adaptací hodin stálo
616 zlatých a 52 krejcarů rakouské měny, které
byly obstarány z přátelsky shromážděných pří-
spěvků, k němuž Plným Titulem pan hrabě Al-
brecht z Kouniců poslal 100 zl. r. m.“ 

Z dějin kostelních hodin jsou v kronice další
zmínky. V roce 1907 byly do kamenného ostění
kostelních hodin pořízen nový hodinový stroj od
firmy J. Moravus z Brna. V roce 1924 v rámci
oprav kostela bylo přikročeno i k opravě hodin.
Ty byly opatřeny novým skleněným číselníkem,
který měl být v noci prozařován elektrickým

světlem. Během opravy střechy kostela v roce
1996 bylo zjištěno poškození ostění hodin,
a proto byly demontovány a sneseny. 

V roce 1999 byly zrestaurovány ozdoby ka-
menného ostění hodin kame-
nickou firmou z Olomučan.
Hodinový stroj byl celý
 opraven a zrestaurován hodi-
nářským mistrem panem Vla-
dimírem Kocourkem z Kře -
novic. Ozubená kola jsou
původní, nenatíraná, očištěná.
Ze stroje vedou směrem na-
horu táhla na odbíjení, směrem
k číselníku tyče k pohonu rafik a dolů do šachty
se spouští lanka se závažími. Natahování stroje
je automatické elektromotorem. Při opravě fa-
sády v roce 2000 se zrestaurované kamenné os-
tění i hodiny vrací na kostelní střechu. 

Stovky návštěvníků využily 31. prosince 2000
silvestrovského slunečného počasí k návštěvě
slavkovského kostela Vzkříšení Páně a k pro-
hlídce jeho hodinového stroje a zvonů. Jako
bonus k tomu byl letos i nádherný výhled do
všech světových stran. Nejprve ale všichni pří-
chozí museli zdolat celkem 162 schodů, které
daly leckomu pořádně zabrat. Kromě hodino-
vého stroje a ciferníku byla k vidění i jedinečná
dřevěná klenba, která měří v nejvyšším bodě 25
metrů (délka 32 m, rozpon 17 m) či vánočně vy-
zdobený interiér kostela s betlémem. Zvídavým
odpovídal na otázky ohledně chodu hodin hodi-
nářský mistr pan Vladimír Kocourek z Křenovic,
který pravidelně, nejméně jednou měsíčně ho-
diny kontroluje, a také se stará o nastavení při
změně letního a zimního času.

Odpoledne v 16 hodin za přítomnosti starosty
města pana Petra Kostíka a velkého počtu ob-
čanů byly hodiny slavnostně požehnány. Děkan
Milan Vavro oslovil přítomné: „Vážení občané,
původní hodiny na střechu slavkovského kostela
Vzkříšení Páně byly umístěny v roce 1882.
Kolik lidí, a to nejenom obyvatel Slavkova, tedy
vašich předků, se jimi řídilo ve svém životě. Čas
plynul, i když hodiny nad slavkovským náměs-
tím dlouhou dobu chyběly. Na svoje místo se

Po prázdninovém provozu školka utichla a na-
staly přípravy na nový školní rok. Malovaly se
třídy, umývali se hračky, paní učitelky se v pří-
pravném týdnu zúčastnily vzdělávacího kurzu
zaměřeného na inkluzi. Druhého září se naše
školka zaplnila dětmi, které už do školky chodily
a jejich radostí ze společného setkání po prázd-
ninách s kamarády a s hračkami. Další den jsme
společně přivítaly nové kamarády, kteří v naší
školce prožili svůj první den. Společně jsme si
hráli, seznamovali se, pomáhali si a vzpomínali
na různorodé prázdninové zážitky.

Na naší zahradě jsme se sešli se všemi dětmi
ze školky a zahájili jsme kytičkový rok zavěše-
ním dřevěné květiny na hrádek, která bude le-
tošnímu roku vévodit.

V pondělí 16. září slaví svátek svatá Ludmila
a na tento den připadá Den církevního školství.
Již druhým rokem jsme v tento den zorganizo-
vali akci „Karolínka pro Slavkov“ a vydali
jsme se s dětmi rozdávat radost ostatním lidem.
Každá třída si připravila vystoupení nebo pís-

ničky a tanečky. Navštívili jsme nemocné lidi
v Braunu, domov pro seniory nebo psychi-
atrické oddělení. My jsme měli velkou radost
z přijetí a odměnou nám byla velká pochvala,
povzbuzení a nadšení navštívených lidí. Děku-
jeme moc za Vaše přijetí.

Po prázdninách v Karolínce 

Celý kytičkový rok nás bude provázet píseň:
„Ať kvete Ti země i obloha, ať radost je větší
než únava. Ať cestu si najdeš i temnou nocí
a pokoj Tvému srdci.“ A to je naše přání do to-
hoto školního roku. 

Za KMŠ Karolínka p.uč. Veronika Buchlovská

vrátily koncem tohoto roku. Je tedy víc než sym-
bolické, že při svém prvém spuštění začnou od-
měřovat čas nového, třetího tisíciletí.

Bylo by dobré, právě při této příležitosti, po-
ložit si otázku: co pro nás zna-
mená čas? Z pohledu víry je
pro člověka čas velikým
Božím darem. Může jej využít
a uskutečnit v něm své dobré
záměry, může jej ale i promar-
nit, nebo dokonce zneužít.
Jsme generací, které se dostalo
možnosti dožít se vstupu do
třetího tisíciletí od narození Je-

žíše Krista, a jsme to my, kdo nese odpovědnost
za budoucnost světa. Každý z nás totiž svým
způsobem života vytváří nejenom budoucnost
svoji, své rodiny, ale tím i své obce, města, spo-
lečnosti, celého světa…. A právě tuto budouc-
nost budeme vytvářet v čase.

Ať nám naše hodiny nejsou pouze chladným
strojem v kamenném ostění, určeným k měření
času, ale ať se nám stanou znamením, které nás
povede k hlubšímu chápání smyslu života a naší
zodpovědnosti za naše činy.“    

O půlnoci na Silvestra 31. prosince roku 2000
hodiny poprvé odbily a oznámily tak začátek no-
vého 3. tisíciletí. Začal 1. leden 2001.

Oprava hodin a fasády průčelí stály od roku
1996 do roku 2000 celkem 1 526 000 Kč, z toho
na rekonstrukci hodin bylo vydáno 985 666 Kč
a na opravu fasády 540 334 Kč. Na úhradě se
podíleli během let 1996–2000 občané veřejnou
sbírkou ve výši 104 000 Kč, sbírka Unie svo-
body 12 844 Kč, z rozpočtu města Slavkova
500 000 Kč, sbírky a dary věřících farnosti
106 500 Kč, dotace OÚ Vyškov 215 000 Kč,
z programu Záchrany AD MK ČR 600 000 Kč.

V následujících letech vznikla silvestrovská
tradice prohlídky hodin, zvonů a půdy kostela.
Hodiny patří ke Slavkovu a často se na ně ohléd-
neme při nákupech na náměstí. Silvestrovské
prohlídky hodin letos opět obnovíme po čtyřle-
tém přerušení z důvodů opravy střechy a pod-
lahy v podstřeší. Jste srdečně zváni.

P. Milan Vavro

Hodinový stroj • Foto: B. Maleček

Kostelní hodiny • Foto: B. Maleček

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

KAMENICTVÍ
Bronislav Urbanec ml.

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

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

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

RODINNÁ OZNÁMENÍKADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Vzpomínka
Dne 26. září 2019 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí

paní 

VĚRY FLORIANOVÉ
a dne 26. listopadu 2019 40. výročí úmrtí pana 

MILOŠE FLORIANA
Vzpomíná dcera Iva a vnoučata Tomáš a Barbora.

Vzpomínka
V letošním roce uplynulo 10 let od úmrtí

milovaného tatínka a 5 let maminky, pana a paní 

ANTONÍNA A JAROSLAVY
TONAROVÝCH

S láskou v srdci vzpomíná dcera Maruška s rodinou.
Děkuji za tichou vzpomínku.

Vzpomínka

Dne 11. září 2019 jsme vzpomněli 5. výročí, kdy nás opustila
naše dcera, maminka a babička, paní

EVA ŠŤASTNÁ

S láskou vzpomíná maminka a synové s rodinami a přítel Jara.

Vzpomínka
Klesla ruka, která tak ráda pracovala, zmlkla ústa, která slovy hladívala,

a oči, které se tak jasně dívaly, navždy se již zavřely.

Dne 19. července 2019 uplynuly tři roky, kdy nás navždy opustil pan

JA N  V R Á N A
Kdo jste pana Jana Vránu znali, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami.

Blahopřání

Dne 7. října 2019 oslaví náš syn

KAMILEK RÖSSLER
z Hodějic

své 5. narozeniny.
Hodně štěstíčka a zdravíčka a vše krásné

mu přeje taťka Kamil, mamka Lea a celá rodina.

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 2019 uplynulo druhé smutné výročí, kdy nás navždy opustila paní

JA R M I L A  Š E DÁ
Dne 21. srpna 2019 by se dožila 93 let.

S láskou vzpomínají dcera Miroslava a syn Vojtěch s rodinami.

Vzpomínka

Dne 7. září 2019 tomu byly čtyři roky, co nás navždy opustil syn,
manžel, tatínek a bratr, pan

JIŘÍ ŠMÍD

S láskou vzpomíná manželka, maminka a celá rodina.

Vzpomínka

Dne 17. září 2019 by se dožil 80 let pan 

MVDr. L U B O M Í R  K U T R A

a dne 4. října 2019 uplyne 12 smutných let, kdy nás navždy opustil.
Za tichou vzpomínku děkují

manželka, synové Libor a Jiří s rodinou.

pro děti od 4 let a starší pod vedením
zkušené trenérky Jany Všetečkové
s licencí II. třídy Českého tenisového
svazu se čtrnáctiletou praxí s tréninkem
dětí, mládeže a dospělých.

Tel. 739 261 242

Tenisová ‰kola

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661
605 742 853

Uzávěrka pro inzerci

pátek 18. října do 16 h.

Pozvání na přednášku
Výsadba ovocných stromů – nejdůležitější

zásady pro úspěšnou výsadbu přednese Domi-
nik Grohmann, www.potulnysadar.cz.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 17. října
od 17.30 hod. v zasedací místnosti Městského
úřadu ve Slavkově u Brna.

Srdečně zve ZO ČZS Slavkov u Brna

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.slavkovskyzpravodaj.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Jiří Robeš (1953) 3. 9.
Milan Šíma (1952) 15. 9.
Ing. Miroslav Rys (1952) 19. 9.

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

Poradenská kancelář

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

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

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

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

Vzpomínka

Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene.

Dne 27. září 2019 by oslavil 65. narozeniny pan

STANISLAV ŠEDÝ

Za tichou vzpomínku děkuje manželka, dcera Staňka s rodinou
a syn David.

Vzpomínka

Dne 30. září 2019 uplyne 25 let, kdy tragicky zemřel
náš milovaný syn, bratr, tatínek a dědeček, pan

ALOIS ŠEMORA

S láskou vzpomínají rodiče, sourozenci Petr a Jana s rodinami
a dcery Monika a Markéta s partnery a vnouček Aiden. 

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

Dne 1. října 2019 vzpomeneme 11. 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

Dne 3. října 2019 si připomeneme 8. výročí, kdy nás opustil
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

FRANTIŠEK KUDA
S láskou a úctou vzpomíná manželka Hana, syn Jiří a dcera Jitka

s rodinami.
Děkujeme všem, kteří v tento den vzpomenou s námi.

Vzpomínka

Dne 30. září 2019 uplyne 7 let,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan 

JAROSLAV PLACHÝ

S láskou stále vzpomínají manželka Věra, dcera Jana, syn Jaroslav 
a vnoučata Martin s Monikou.

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 16. října 2019 uplyne sedm 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.

INZERCE

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

DOUČÍM matematiku pro ZŠ a SŠ. Tel.
604 293 976.

DOUČÍM AJ a NJ pro ZŠ a SŠ. Tel. 604
293 970.

MLADÁ rodina hledá ke koupi byt nebo
rodinný dům ve Slavkově a okolí. Máme
hotovost. Prosím volejte nebo SMS –
739 059 029. Děkuji.

KOUPÍM gramofonové LP desky: BSP
(Střihavka, No guitars), Wanastowi vjecy,
Lucie, L. Bílá – Missariel, Kabát, Tři  sestry,
Zuby nehty, Buty, Luboš Pospíšil, Alice,
George & Beatovens, Orlík, Plastic People,
Arakain. 200–300 Kč/ks. Tel. 604 706 900.

KOUPÍM knihu Kočkám vstup zakázán od
L. Štíplové z r. 1972. Tel. 774 120 998.

HLEDÁM paní na výpomoc v domácnosti
6–7 hod. týdně. 140 Kč/h. 777 909 699.

SOUKROMÁ výuka angličtiny, kvalifiko-
vaně, tel. 777 294 658.

PRODÁM bioptronovou lampu Zepter se
stojanem za 7000 Kč a s novými barev-
nými filtry za čtvrtinu ceny 5000 Kč. Tel.
773 694 543.

KOUPÍM byt ideálně 2+1/3+1, Slavkov,
Bučovice, Rousínov, Újezd u Brna apod.
Tel. 731 850 598.

HLEDÁME ke koupi domek se zahradou.
Opravy nevadí. Tel. 732 434 910.

SPOLEČNOST DELIKOMAT, s.r.o, v Mod -
řicích u Brna nabízí volné pracovní místo
na pozici ASISTENT(ka) MARKETINGU.
Práce na plný úvazek. Veškeré další infor-
mace a kontakty naleznete na www.deli-
komat.cz/kariera.

Lipová 57–58, 683 55 Bošovice, tel.: 777 169 005

www.papouscizoo.cz
OTEVŘENO DENNĚ 10–17 HODIN

AŽ DO 18. LISTOPADU
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Sobotní teambuildingová akce rádců z JedničkyJU
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Týden před začátkem skautských schůzek,
v sobotu 14. září, si udělali tři rádci z Jedničky
v čele s vedoucím Filipem Rujbrem-Stevem
malou akci na upevnění kolektivu ve formě
únikové hry.

Zážitek započal v dopoledních hodinách na
slavkovském vlakovém nádraží, kde byl do-
mluvený sraz. Všichni došli na čas, a jakmile
nasedli do vlaku směrem na Brno, tak se mohli
pustit do zkoumání tajemného e-mailu s úvo-
dem do příběhu a přiloženými články z novin,
které jim měly pomoci dostat se jednodušeji
do příběhu hry. 

Po příjezdu do druhého největšího města re-
publiky se všichni přesunuli do Galerie Vaň-
kovka na vydatný, i když trochu předčasný
oběd, ale na posilnění mozkových závitů to

bylo ideální. Poté nasedli na městskou dopravu
a dojeli na místo určení. Přesně na čas zazvo-
nili na budovu, kde měla hra probíhat, a čekali,
jestli jim někdo otevře. Přivítal je vstřícný
mladý muž, který jim podrobně vysvětlil pra-

vidla a zopakoval příběh hry. Poté vešli do ta-
jemné místnosti a hra mohla skutečně začít.

Tým, proměněný v partu zkušených detek-
tivů, měl 60 minut na vyřešení záhady. Zeza-
čátku si popravně moc nevěděli rady, ale čím
déle se v prostorech pohybovali, tím více jim
zapadávaly informace do sebe jako ozubená
kolečka nějakého mechanického stroje. Bohu-
žel se ke konci u jednoho úkolu zasekli a mu-
seli požádat o nápovědu. I přes tento fakt vy-
řešili celou záhadu se skvělým časem 49
minut.

Všichni byli spokojeni z dobře odvedené
práce a mohli jet domů. Po příjezdu vlaku do
Slavkova se „detektivové“ v dobrém rozloučili
s nadějí, že spolu zažijí ještě spoustu podob-
ných akcí. Tomáš Šebeček

nistek a triatlonistů. Dopoledne své síly změřily
děti, které dle věkových kategorií zdolávaly
vzdálenosti 40 nebo 80 m plavání, 2 nebo 4 km
na kole a 1 nebo 2 km běhu. Účast malých tri-
atlonistek a triatlonistů byla rekordní, a to 100
účastníků. Děti byly úžasné, všechny tři disci-
plíny zvládaly s přehledem a po dosažení cíle
si oblékli pěkná trička letos v zelené barvě
s hrdým nápisem: „Jsem AusterlitzMan 2019!“
Odpoledne se do boje, ať už se svými soupeři
nebo třeba jen sami se sebou, pustili dospělí
opět v rekordním počtu 112 mužů a 16 žen. Ti
měli na programu trať v délce 10% tratě žele-
zného muže, tj. 400 m plavání, 18 km na hor-
ském kole a 4,2 km běhu. Díky početné účasti
jak Slavkováků, tak i přespolních účastníků
(nejdále i z Kolumbie) jsme mohli sledovat
atraktivní souboje ve všech kategoriích. Ná-
ročné podmínky teplého počasí pomohli závod-
níkům překonat také diváci, kteří je svým ne-
ustálým povzbuzováním hnali do cíle.

Austerlitzman aneb Triatlon pro každého…
Rádi bychom poděkovali všem partnerům

a členům organizačního týmu za pomoc. Záro-
veň vás všechny srdečně zveme na Běh Slav-
kovem, který se uskuteční v areálu slavkov-
ského zámku v sobotu 5. října.

Více na www.austerlitz-adventure.cz. TV

Plavání, kolo a běh. A co takhle plavání
a kolo a běh dohromady? To mohl každý vy-
zkoušet v sobotu 31. srpna na slavkovském
koupališti a v okolí golfového hřiště a obory.
A že se takových odvážlivců našlo! Spolek
Austerlitz Adventure, z.s. pořádal již 14. ročník
závodu AusterlitzMan aneb Triatlon pro kaž-
dého. Poslední prázdninový víkend a krásné
slunečné počasí přilákalo celkem 227 triatlo-

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek a syn

www.slavkov-hutnimaterial.cz

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

JIŽ 17 LET S VÁMI

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

• Výměna čelních skel
• Montáž tažných zařízení
• Geometrie

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

Možnost zapůjčení 
náhradního vozidla

Divadelní kavárna:
V psychiatrické ordinaci

Představte si situaci, že zlodějka jde krást do
psychiatrické ordinace. Že si to nedovedete
představit? Tak v tom případě vás přesvěd-
číme, že to možné je. Scénka „V psychiatrické
ordinaci“ je sólem pro dvě dámy, Marii Gott-
waldovou a Alenu Doleželovou, v programu
říjnové Divadelní kavárny, která se uskuteční
v neděli 27. října 2019 v 16 hodin v sále pas-
toračního centra římskokatolické farnosti (bu-
dova fary). K dobré pohodě nabídneme kávu,
čaj a něco k zakousnutí. Vstup je volný.

Foto: archiv Junáka

Fotografie ze závodu najdete na www.veslavkove.cz
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Zahrádkářské okénko

Zdravím všechny příznivce řídítek a jedné
stopy. Poslední letošní vícedenní výprava do
Slovenského ráje neměla chybu. Vrátili jsme
se v pořádku a litujte všichni, kdo jste nejeli
s námi! Těch krásných silnic, co jsme si užili.
Těch panoramat, technických, kulturních a pří-
rodních zajímavostí, co jsme cestou viděli!
Stejně tak i následující výlet po stopách Řím-
ské X. legie. K tomu, abych vám zprostředko-
val všechny zážitky, mi klávesnice počítače
prostě nestačí. To nemluvím o místních dobro-
tách, co jsme ochutnali. No řekněte, jak by
bylo možné popsat chuť brynzových halušek
s dvojitou slaninou? 

Zrovna ve dnech, kdy čtete tohle číslo Zpra-
vodaje, jsme na cestě znovu. Tentokrát jedeme
obdivovat lidovou architekturu Slovácka na

Myjavu, tamní lidové kroje a krajinu Bílých
Karpat. Vyjedeme až na samý vrchol kopce
Bradlo nad městem Brezová, k mohyle gene-
rála M.R. Štefánika. Připomeneme si jeho
osobnost a co všechno vykonal pro naši stát-
nost. Navštívíme rodný dům bratrů Joži
a Franty Úprkových a zažijeme ještě mnoho
dalšího.

Přátelé, máme připraven vytrvalostní závod
motokrosu týmů a jednotlivců (letos už 16.
ročník). Zbývá jen mávnout startovním prapo-
rem a v sobotu 14. října, na atraktivní trati ve
staré cihelně, vypukne motocyklová bitva. Pře-
jímka strojů a tréninkové jízdy začínají už
ráno. Po ostrém startu musí jezdci udržet plné
tempo po celé čtyři hodiny! Pouze krátká pře-
stávka uprostřed závodu, je nezbytná pro ob-

novu jezdeckých sil, doplnění paliva a po-
dobně. Dramatické okamžiky se odehrávají na
trati i v depu. Zde často spatříte bleskovou re-
suscitaci unavené techniky i jezdeckých sil.
Tímto vás zvu na zajímavou podívanou
a k povzbuzení domácích jezdců i ostatních
sportovců. Buďte však opatrní při pohybu
depem i kolem trati, zejména nevstupujte do
vyznačené jízdní dráhy.

Přátelé, motocykl spolu s jezdcem tvoří
jedno tělo, jedno srdce. Jízda na motocyklu se
podobá létání, nebo baletu.  Přidejte se k nám
a zažijte ten pocit s námi. Těším se na společné
setkání při některé naší klubové akci.

Více na stránkách: mkausterlitz.cz, fechtl.cz,
nebo slavkov.cz v kategorii kalendárium. 

Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

Rady do zahrady – říjen
Pranostika: Svatá Terezie nasazuje zimní

okna.
Ať chceme nebo nechceme, dny léta už jsou

sečteny. Pomalu nastupuje sychravý podzim se
vším, co k němu patří. Příroda se mění, teplé
odstíny žluté, oranžové, červené a hnědé, to
jsou barvy podzimu. Prozáří celou zahradu
a poskytují nám podivuhodnou podívanou.

Ne vše okolo nás bude zářit barvami. Stačí
pohlédnout na trávník, který velmi utrpěl,
někde dokonce zmizel v suchém a horkém létě.
V takhle zuboženém stavu jej vyhrabeme a při-
hnojíme hnojivem a nezapomeneme na rozho-
zení kvalitního kompostu se směsí písku.

Listí, které shrabeme, dáme do nového kom-
postu a proložíme dalšími rostlinnými zbytky
ze zahrady.

Než shrabeme listí, je nutno ošetřit stromky
broskvoní proti kadeřavosti. Zde lze použít 5%
roztok síranu amonného, kterým ošetříme také
vše v okolí korun stromů. Pomáhá též k roz-
kladu hmoty a omezuje šíření infekcí. 

Do záhonů, které budeme připravovat na
příští sezonu, přidáme hnojivo NPK a zary-

jeme spolu s kompostem. Pro zničení semen
plevelů, larev a brouků škůdců je vhodné roz-
hodit dusíkaté vápno, které zapravíme nejméně
15 cm do půdy.

Jaká bude úroda příští rok, o tom se rozho-
duje již nyní. Při loňském suchém létě s nedo-
statkem vláhy, neměly stromy možnost založit
květní pupeny a jarní chladné počasí způso-
bilo, že úroda není žádná. Proto se letos ne-
mohla konat naše výstava ovoce a zeleniny.
Nebylo co vystavovat.

Září je k nám srážkově štědré, proto vy-
užijme nastalé situace a vykopejme jámy pro
výsadbu ovocných stromů a keřů. Nechejme je
pořádně propršet anebo prolít vodou. Od polo-
viny října až do zámrazu lze vysazovat nové
ovocné stromky a keře. Objednávky přijímáme
do 12. října na zahradkari.slavkovubrna@se-
znam.cz.

V sobotu 5. října odjíždíme na zájezd na
trasu Mikulčice, Valtice, Pavlov, Dolní Duna-
jovice. Pokud se chcete také zúčastnit, ihned
kontaktujte pana Kuběnu na tel. 799 529 811.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

místo. I tak děkujeme všem účastníkům, divá-
kům a pořadatelům za krásné závody, městu
Slavkov u Brna za podporu slavkovské atletiky
i věcné ceny pro vítěze. Jakub Navrátil

Finále Krajské ligy atletických přípravek
podruhé ve Slavkově

Ve čtvrtek 19. září v odpoledních hodinách,
proběhlo tak jako v loňském roce, finále sou-
těže družstev nejmladších atletek a atletů. Do
finále se, stejně jako vloni, probojovalo i druž-
stvo slavkovské přípravky.

Celkem 11 oddílů atletických přípravek sou-
těžilo v pěti atletických disciplínách: běh na
60 m, běh na 300 m, skok daleký, hod kriketo-
vým míčkem, a závěrečná smíšená štafeta
(4x60m, 2 dívky, 2 hoši). Bodovalo se prvních
10 míst v každé kategorii způsobem 11-9-8-7-
6-5-4-3-2-1. Celkem 154 závodníků podalo
vynikající výkony, ozdobené mnohdy osob-
ními rekordy. Závěrečný bodový součet tak byl
vyrovnaný a velmi těsný. Zvítězilo družstvo
AC Moravská Slavia Brno, na druhém místě
skončili atleti Elite Sport Boskovice, a bronzo-
vou medaili brali loňští vítězové z Břeclavi.

Slavkovské družstvo, i přes medailové am-
bice, zopakovalo loňské nepopulární čtvrté

Cukrovarníci, pozor!
Stává se již zvykem, že se vždy v měsíci

říjnu setkáváme na kus řeči se svými bývalými
spolupracovníky a přáteli z cukrovaru.

Ohlédnutí prostřednictvím Slavkovského
zpravodaje za uplynulými třiceti roky od ukon-
čení provozu a zpracování cukrové řepy v mí-
stním závodě. Už jen komín nám připomíná mi-
nulost. Ten ale stojí pevně majestátně na svém
místě a nese si s sebou vzpomínky, které jdou
stále s námi. Nebyli jsme jediná továrna, která
ukončila tehdy činnost. V té době jich bylo víc.
Ale jen obyčejný člověk překoná všechny pře-
kážky, před které je postaven. Žít se musí dál!
Starost nastala hlavně pro živitele rodiny a je-
jich zajištění obživy bylo na prvním místě.
Každý z nás se znovu snažil získat novou práci
a zapojit se do okruhu všech dobrých pracovi-
tých lidí, kteří žijí všude mezi námi. V současné
době nás trápí odchod a loučení s lidmi, kteří
postupně odchází tam, odkud není návratu. Přá-
telé, přijďte mezi nás si zavzpomínat a oživit
paměť v pátek 4. října 2019 v 15 hodin do Re-
staurace Bonaparte ve Slavkově u Brna.

Na všechny se těší Milan S. a A. H.

Pro jednoho odpad,
pro druhého poklad 

Přineste v krabici věci, co už doma nepotře-
bujete a vyměňte je za věci někoho jiného.
Nebo nenoste nic a jen přijďte a co se vám hodí
si odneste. Věci přineste funkční, čisté, aby
mohly dobře sloužit jejich novým majitelům.

Podporujeme myšlenku ,,zero waste“ – žít
bez odpadu. Vyměňovat si věci, mít radost
z darování a zužitkování pro nás již nepotřeb-
ných věcí. K občerstvení bude káva, čaj.
Možná jen posedíte a odpočinete si, povyklá-
dáte a načerpáte energii? Výměna je zdarma.
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na vás a na pří-
jemně strávené sobotní odpoledne.

Krabice s věcmi na výměnu noste prosím do
tržnice ve Slavkově u Brna k paní Kočovské.
Vchod z velkého parkoviště za lékárnou.
SWAP proběhne v lesním klubu Pampeliška,
Palackého nám. 126, Slavkov u Brna, budova
Bonaparte – vchod z ulice Fügnerova (podél
zámeckých hradeb, asi 20 metrů vpravo od
restaurace), zázemí školky se nachází ve 2.
patře. Alena Marková Atletické závody • Foto: archiv atletů
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna www.iss-slavkov.eu
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, info@iss-slavkov.eu

Naše žákyně K. Svěráková, která se už od-
mala věnuje jezdeckému sportu, se letos opět
kvalifikovala na MČR v parkurovém skákání
a to v kategorii starší junioři se svou klisnou
Arven 3. Závody trvaly celkem tři dny a každý
den se naše jezdkyně snažila udržet nulu na
svém kontě. První den byly překážky ve výšce
125cm(S*), druhý a třetí den ve výšce 130cm
(S**). To se jí dařilo až do posledního dne, kdy

Vezeme bronz z MČR v jezdeckém parkuru!
se z 59 dvojic probojovala mezi tři nejlepší
z ČR a o titul bojovali v rozeskakování na čas
ve výšce 140 cm (ST**). Všichni chybovali
a o titulu rozhodoval čas. Kateřina vybojovala
krásné 3. místo. Již v předchozích letech si
s Arven doskákala v roce 2017 pro titul
mistryně a v roce 2018 skončila na 5. místě.

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů
v dalších závodech, ale i ve studiu. ISŠ

Ve dnech 6. a 7. června 2019 jsme se vydali
se žáky oboru cukrář a kuchař-číšník na společ-
nou exkurzi do Prahy. Jako zlatý hřeb programu
jsme navštívili kavárnu Café Savoy, ve které
jsme si pochutnali na výborných cukrářských
výrobcích a mohli jsme se seznámit se zázemí
tohoto zařízení. Poté jsme se odebrali na Nevi-
ditelnou výstavu, kde jsme si vyzkoušeli svět
nevidomých. Po prohlídce se mohli zeptat na
cokoliv z jejich života – „Jak se na svět dívají
oni.“ Další zajímavou výstavou byla Illusion
Artr, na které jsme si vyzkoušeli a viděli, jak lze
vytvořit dokonalou iluzi o tom, co ve skuteč-
nosti vidíte. Z Petřína jsme si prohlédli Prahu
a její památky v celé své kráse a navštívili jsme
i zrcadlové bludiště. Neopomněli jsme navštívit

Praha, Café Savoy

historické centrum Prahy. Musím uznat, že ex-
kurze se vydařila a věřím, že se líbila nejen
nám, pedagogům, ale i našim žákům. Příště je-
deme zas!  M. Svobodová, ISŠ

Peče celá země
Dne 26. 8. 2019 nás navštívili členové pro-

dukčního týmu České televize Praha, aby do
chystaného pořadu Peče celá země natočili
ukázku na téma využití cukru. Naše paní uči-
telka odborného výcviku L. Hladká si připra-
vila ukázku drátkování květin. Celý postup ná-
zorně předvedla a okomentovala a my se jen
můžeme těšit na příští rok, kdy Česká televize
odstartuje tolik populární pořad i v České re-
publice. Kulhánková Vlad.

Stáž na ostrově Rhodos
Žákům z 3. ročníků z oboru hotelnictví

bylo umožněno získat zkušenosti na třímě-
síční stáž, která probíhala v pětihvězdičko-
vém hotelu Sentido Apollo Blue na řeckém
ostrově Rhodos. Žáci si vyzkoušeli provoz
v hotelu jako číšníci v restauraci a za barem.
Zde načerpali nové informace, které určitě
využijí ve své profesi. Volné dny studenti
využili k odpočinku u moře.

K. Bartáková, ISŠ

V úterý 10. října 2019 jsme byli pozvaní na
další společnou akci s klienty v B. Braun. Byl
to táborák, spojený s opékáním špekáčků. Kli-
entům jsme pomohli opéct špekáčky, pro zpe-
stření programu Nela, Kristýna a Natálka na-
míchali pro všechny mochito. Pak jsme byli
požádáni o vyřezání obrovské dýně. Tohoto
úkolu se ujali Kamil s Terezkou. Myslím, že se
nám vše povedlo, takže hurá na večeři. Bylo to
příjemně strávené odpoledne. žáci DM

Opékání špekáčků s ubytovanými klienty
v B. Braun na Zlaté Hoře

Kateřina Svěráková • Foto: archiv školy

Opékání špekáčků • Foto: archiv školy

Café Savoy • Foto: archiv školy

Natáčení v ISŠ • Foto: archiv školy
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V LETOŠNÍM ROCE SI PŘIPOMÍNÁME 150 LET OD ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL VE SLAVKOVĚ U BRNA

150 let Sokola ve Slavkově u Brna (VII)
V roce 1933 se modernizovalo atletické

hřiště a od LTC Slavkov bylo pronajato teni-
sové hřiště ve Fügnerově ulici. Byl založen
odbor zimních sportů.

Následující rok 1934 byl ve znamení posi-
lování her (hlavně odbíjené). V prostém tělo-
cviku byl prováděn jen nácvik. Atleti ztratili
odchodem A. Wohlaufa nejlepšího závodníka
a ostatní projevovali jen malý zájem. Z tohoto
důvodu se neuskutečnily žádné závody mužů
v prostém tělocviku. Úspěchy přinášely přede-
vším lehkoatletické závody zásluhou Anny
Mezníkové. 

Dále se úspěšně rozvíjela odbíjená – v jed-
notě působilo již devět družstev! Dařilo se
hlavně I. mužstvu mladých mužů, které se-
hrálo 46 zápasů, z nichž 34 bylo vítězných.
V roce 1933 se družstvo probojovalo do
I. třídy, ve které v r. 1934 obsadilo celkově
3. místo. Družstvo hrálo převážně v sestavě
A. Zyka, V. Valníček, M. Navrátil, M. Auda, L.
Heinzl a K. Šimáček.

Největším podnikem roku odboru volejbalu
byl turnaj v odbíjené o putovní ceny Sokola
Slavkov u Brna (9. září), který byl rozdělen na
dvě skupiny. Pro nižší skupinu (Heršpice, Ho-
dějice, Holubice a II. družstvo Slavkova) vě-
novaly sestry vlajku. Pro vyšší skupinu (Brno
II., Křenovice, Rousínov, Újezd a I. družstvo
Slavkova) byl zakoupen stříbrný vavřínový
věnec. Cenu za rok 1934 získalo I. družstvo
Slavkova u Brna. 

Nezahálely ani další odbory: házená, koší-
ková a stolní tenis.

Dne 31. května 1934 uspořádala TJ Sokol
Slavkov vzpomínkový večírek na sokolský slet
v roce 1914 spojený s oslavou B. Smetany
a A. Dvořáka.

Odbor zimních sportů upravil v lokalitě „Na
tržišti“ místo pro kluziště, a tím začal s přípra-
vami k zavedení ledního hokeje.

Zpracoval Bedřich Maleček
Pokračování v příštím čísle

Volejbalová družstva v Křenovicích 9. 9. 1934. Vpravo družstvo Slavkova I. – Viktor Valníček, Alois Zyka, Miroslav Navrátil, Miroslav Auda, Karel Slezáček a Ladislav Heinzl • Foto: archiv 

Sokolská akademie – dorostenky v r. 1933 • Foto: archiv 

Členové tenisového klubu na kurtu ve Fügnerově ulici (dnes zde stojí evangelická modlitebna) • Foto: archiv 
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Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do čísla 10/2019

Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 15. října.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu

do půl strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu
info@bmtypo.cz. Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení

 příspěvku, popř. i nezařazení. Pří spěvky zasílejte
e-mailem nebo osobně na flash disku. 

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí
do pátku v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Oznámení o narození dětí jsou zveřejňována zdarma.

Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
 autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 28. září 2019

www.veslavkove.cz  •  www.slavkov.cz

KALENDÁŘ AKCÍ – ŘÍJEN 2019
Datum                                     hod.    akce/místo konání pořadatel

1. 10.              17.00   Přednáška: Mladá léta Napoleona Bonaparta, Rubensův sál, zámek ZS-A
4. 10.              15.00   Setkání bývalých cukrovarníků. Restaurace Bonaparte
4. 10.              19.30   Hudebně-divadelní večer k oslavě šedesátin L. Javůrka, SC Bonaparte Divadelní spolek
5. 10.           od 8.00   Běh Slavkovem, nádvoří zámku, park náměstí Austerlitz Adventure, z.s.
5. 10.   14.00–17.00   SWAP – bezplatná výměna věcí. SC Bonaparte Lesní klub Pampeliška
6. 10.              15.00   Procházka Slavkovem s architektem. Město – cca 2 hodiny. MÚ
6. 10.                         Kráska a zvíře – pohádková prohlídka zámku v časech 13.30, 14.30, 15.30 h. ZS-A

11.–13. 10.                  Slavkovské hody, krojovaný průvod, hodová zábava, krojovaná mše. Stárci
12. 10.              10.00   Čtyřhodinovka – vytrvalostní závod fechtlů, areál SÚS, Okružní ul. MK Austerlitz
12 .10.  13.00–16.00   Zámecká jízda sv. Huberta, zámecký park Acaballado z.s.
13. 10.   13.00–16.00   Zámecké dýňobraní, nádvoří zámku ZS-A
17. 10.              17.30   Přednáška: Výsadba ovocných stromů. Zasedací místnost radnice ZO ČZS
23. 10.              19.00   Přednáška: Poučné dopravní nehody. Slavkovský pivovar Slavkovský pivovar
27. 10.              16.00   Divadelní kavárna: V psychiatrické ordinaci. Sál pastoračního centra ř.-k. fary
31. 10.              18.00   Snow Film Fest, kino v SC Bonaparte ZS-A
Výstavy na zámku

1. 5.–3. 11.      9–16    Expozice Právo útrpné, zámecké podzemí                                                                     ZS-A
22. 3.–8. 12.      9–16    Expozice Austerlitz – malé město velkých dějin, bývalé konírny ZS-A
12. 9.–24. 11.    9–16    Výstava porcelánu                                                                                                          ZS-A
3. 10.–14. 11.    9–16    Výstava „Stopa: Vyřeš zločin!“                                                                                    ZS-A

Chlapský okruh II – ohlédnutí
Díky Vám, chlapi! Jako minulý rok i letošní

„Chlapský okruh“ se více než vydařil. Všichni
jsme si to moc užili a já jsem za to velmi rád.
Tentokrát nás bylo 16, věkový rozdíl mezi nej-
starším a nejmladším byl 55 let, atmosféra vy-
nikající, cesta krásně ubíhala a těch ušlých více
jak 23 km jsme všichni v pohodě zvládli. Sešla
se skvělá parta správných chlapů. Příští rok si
to už nemůžeš nechat ujít, a tak si rovnou do
kalendáře zapiš druhou zářijovou sobotu, že se
vydáš s námi na Chlapský okruh a zažiješ tu
skvělou akci. Díky Vám, chlapi! Vít Vykoukal

Pouštění draků na Urbánku
Komunitní centrum Korálky zve všechny

děti, rodiče a kamarády na pouštění draků na
Urbánku v neděli 29. září. Odchod je ve 14 h.
od obchodu na Zlaté Hoře – připravena bude
dračí stezka po červeném fáborku, aby vám
cesta veseleji utíkala. S sebou špekáčky, draka
a dobrou náladu. Kromě soutěží o nevyšší
dračí pozici při létání a nejkrásnějšího vyrobe-
ného draka vás čekají také drobné soutěže
o sladké ceny a drobné občerstvení v krásném
okolí Slavkova. Info na tel. 776 864 66 email:
f.hedvika@seznam.cz. Při výrazně nepřízni-
vém počasí se akce nekoná. vs

Festival ptactva
Srdečně Vás zveme na festival ptačího zpěvu

do Kroužku u Rousínova, který se koná v so-
botu 5. října. Sejdeme se v 8 hodin na návsi-
nahoře u rybníčku. Na programu bude komen-
tovaná ukázka odchytu a kroužkování ptáků.
Vede J. Bartl, P. Procházka a P. Navrátil.

Na setkání s Vámi i rodinnými příslušníky
a přáteli se těší Petr Navrátil, SOS

Možná si to ani neuvědomujeme, ale dnešní
společnost je postižená nebezpečným nedu-
hem, který nelze nazvat jinak, než přebujelý
egoizmus. Kariérní postup se stal život-
ním stylem a „ostré lokty“ jeho neod-
dělitelnou součástí.  

Politická i společenská scéna na
všech úrovních je natolik zasažená
touto nemoci, že nám to ani nepřijde,
jako něco nenormálního. Nejenom že
jsme si na to zvykli, ale tento model nekri-
ticky přijímáme a svojí ignorací mu umožňu-
jeme přerůstat do všech sfér naši společnosti. 

Proto jsme pro letošní, již dvacáté čtvrté
Dny smíření, zvolili téma, které nejenom ur-
čuje diagnózu, ale také nabízí účinnou terapii,
kterou je investice do mezilidských vztahů.

Vylepšovat mezilidské vztahy musíme začít
v našich rodinách, ale také s našimi sousedy.
Víme, co se odehrává několik tisíc kilometrů
od nás, ale nevíme, co se děje za zdmi našeho
bytu nebo za plotem našeho domu.Vraťme se

k našim sousedům. Místo k jiným planetám
najděme cestu k jejím srdcím.

Naše setkání bude zahájeno ekumenickou
bohoslužbou ve farním kostele svatého

Mikuláše v Šaraticích v sobotu 5. října
ve 14 hodin. Bohoslužbě bude před-
sedat emeritní biskup Slezské církve
evangelické augsburského vyznání

Jan Waclawek, který je se Slavkov-
skou iniciativou bytostně spojený. Svými

zpěvy bohoslužbu doprovodí soubor Colle-
gium musicale bonum pod vedením Karola
Frydrycha.

V 15.30 hodin budeme pokračovat ve spor-
tovní hale přednáškami na dané téma.

Jako první se svým příspěvkem vystoupí
starosta obce Šaratice Karel Kalouda. Po něm
vyslechneme zkušenosti PhDr. Aleny Huje-
rové – psycholožky a vedoucí manželské a ro-
dinné poradny v Třebíči.

Jak napravovat a prohlubovat mezilidské
vztahy se dozvíme od Mons. Jiřího Mikuláška,
bývalého generálního vikáře brněnské diecéze,
který je výraznou osobností Slavkovské inici-
ativy smíření od jejího založení.

Nemusíte být kardiochirurgem, abyste mohli mít „srdce na dlani“
Po té se přesuneme zpět do kostela svatého

Mikuláše, kde v 18 hodin začne koncert Colle-
gium musicale bonum. 

Milí přátelé, věřím, že Vám letošní Slavkov-
ská iniciativa smíření, která ve spolupráci s obcí
Šaratice, Dobrovolným svazem obcí Ždánický
les a Politaví a také s Vojenským a špitálním
řádem svatého Lazara Jeruzalémského, přinese
novou vizi, která je hodná následování.

Rev. Jaroslav Kratka, předseda Slavkovské
 iniciativy smíření

Poučné dopravní nehody
Zveme Vás na přednášku soudního znalce

Ing. Jiřího Rýdela poučné dopravní nehody,
která se uskuteční ve středu 23. října od 19
hod. ve Slavkovském pivovaru. Přednáška je
určena široké řidičské veřejnosti. 

Kromě poučných dopravních nehod a kuri-
ózních nehod se seznámíte s problematikou
nehod chodců, cyklistů, nehod na přechodech
a s tím, co čeká řidiče, který zaviní vážnou do-
pravní nehodu. Délka přednášky cca 1,5 hod. 

Pietní akt
Konfederace politických vězňů ČR a KPV

pobočka č. 75 Vyškov Vás srdečně zvou v ne-
děli 6. října na slavnostní mši svatou a pietní
akt při příležitosti VI. výročí odhalení pamětní
desky bojovníkům proti totalitě, jejím odpůr-
cům a obětem v letech 1939–1945 a 1948–
1989. Program:
9.30 Mše svatá v kostele sv. Vavřince v Kře-

novicích
10.15 Hudební produkce – varhany, housle,

trubka a zpěv
11.15 Pietní akt u pamětní desky
12.00 Přátelské posezení a vzpomínka na

předsedu pobočky KPV Vyškov Bohu-
mila Robeše v restauraci U Frantíka
v Sokolské ulici v Křenovicích.

Marie Zvěřinová

Účastníci pochodu • Foto: V. Vykoukal



V sobotu 7. září proběhl 46. ročník Slavkovské
pípy. Startovalo se tradičně z hostince Na Špitálce
po klasické trati Slavkov Špitálka (1. pivo) – Kře-
novice (2. pivo) – Hrušky (žádné pivo) – Vážany (3.
pivo) – Slavkov Na zastávce (4. pivo) – cíl Špitálka.
I přes přes poněkud deštivé počasí se na start posta-
vilo 125 závodníků a závodnic.

Závod byl odstartován v 16.15 h. a závodníci se
po vypití startovního piva vydali na trať směr Kře-
novice. Nejnáročnější část závodu čekala na závod-
níky na rozbahněné polní cestě mezi Vážanami
a Slavkovem. Všechna čest závodníkům, kteří to ne-
vzdali a doběhli do cíle.

Jako první proběhl cílem Lukáš Koudelka v čase

43 minut 52 sekund a získal třetí vítězství v řadě.
Druhý doběhl Radovan Kyjovský v čase 44 minut
43 sekund a na třetím místě doběhl Viktor Novotný
v čase 44 min. 50 sek. Jako první žena doběhla De-
nisa Ciesarová v čase 57 minut rovných. Druhou
ženou v cíli byla Ljuba Dušilová v čase 57 minut
a 15 sekund a jako třetí žena doběhla Lucie Fialová
v čase 1 h. 1 minuta 22 sekund.

Po uplynutí časového limitu se všichni přesunuli
na zahrádku hostince Na Špitálce, kde k poslechu
hrál SMP. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání
proběhlo ve 20 hodin a poté opět pokračoval hu-
dební program.

Děkujeme všem, kteří podpořili závod jak ce-
nami, tak pomocí při organizaci závodu a městské
policii za zajištění bezpečného průběhu přes rušnou
silnici I/50. 

A co říci na závěr?
Jen to, že se doufám
všichni sejdeme
v sobotu 5. září 2020
na 47. ročníku Slav-
kovské pípy a snad
už nebude deštivé
počasí, které jsme
měli na posledních
dvou závodech.

Slavkovská pípa po šestačtyřicáté

Výsledky 46. Slavkovské pípy
1. místo muži Lukáš Koudelka (Slavkovský pivovar)
1. místo ženy Denisa Ciesarová (Jedna mezi námi)
1. místo týmy muži – Cyklo Kyjovský
2. místo týmy muži – Slavkovský pivovar
3. místo týmy muži – Fernet
1. místo týmy ženy – Slavkovské ženy v běhu
2. místo týmy ženy – Maccabi Brno Ženy
3. místo týmy ženy – Mcyho vinné sklepy Ženy
První Slavkovák v cíli – Radovan Kyjovský (Cyklo Kyjovský)
Poslední jednotlivec v limitu – David Pištělák
Poslední tým v limitu – Mcyho vinné sklepy (muži)
Nejvíce piv v limitu – Adam Hoza – 11
Nejvíce účastí – Jaromír Rozsypal – 31
Nejstarší účastník – Jiří Štěpánek
46.místo v cíli – Jan Pivec
Nejvzdálenější účastník – Maya Harel
Nejmladší účastník – Zuzana Bílová mp

Pořadí na prvních 10 místech
Muži:

1. Lukáš Koudelka 43:52
2. Radovan Kyjovský 44:43
3. Viktor Novotný 44:50
4. Petr Eliáš 45:54
5. Zbyněk Slavotinek 47:07
6. Vít Kotolan 47:29
7. David Lacek 47:36
8. David Knotek 47:48
9. Jiří Hořava 48:07

10. Jiří Kovář 48:32
Ženy:

1. Denisa Ciesarová 57:00
2. Ljuba Dušilová 57:15
3. Lucie Fialová 1:01:22
4. Kristýna Nosková 1:01:54
5. Zuzana Bílová 1:03:46
6. Markéta Hošková 1:03:49
7. Hana Vašíčková 1:03:53
8. Barbora Lušíková 1:04:27
9. Michaela Filipová 1:05:02

10. Hana Vičarová 1:12:13 Fo
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Vítěz L. Koudelka

Start závodu

Vítězná D. Cieslarová Organizátoři Zdeněk Poláček a Pavel Kotolan se Zdeňkem Andrlou
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