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Sčítání
Krásné babí léto vystří-

daly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České
republiky. Volby, které jsou
pro naši zemi vždy nejdůle-
žitější, protože právě po -
slanci svým rozhodováním
udávají kurz, kterým se re-

publika bude na další čtyři roky ubírat. Nepří -
sluší mi v tomto periodiku komentovat
výsledky, ale dovolte mi poděkovat téměř 63 %
zúčastněných voličů, kteří se na rozhodování
zodpovědně podíleli. Rovněž mi dovolte vyjá-
dřit politování nad statisíci občany republiky,
kteří nevolili, a kterým nezbude nic jiného, než
nad rozlitým pivem tlouci do stolu a lát na
všechny strany a strany. Volby jsou totiž jedi-
ným demokratickým nástrojem na změnu či

Michal Boudný
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rém vzniká moderní dílna pro technicko-
manuální výchovu. Ve škole nebudou na
jaře chybět ani klasické pozemky, které
několik let v areálu školy chyběly. Město
využilo stavební ruch kolem školy také
pro vznik patnácti nových parkovacích
míst a opravilo havarijní kanalizaci, která
si vyžádala předláždění vjezdu.

Přístavba Základní školy Tyršova byla
spolufinancovaná z rozpočtu Ministerstva škol-
ství částkou 25 milionů korun. Z rozpočtu Města
Slavkov u Brna bylo do nových prostor, nákupu
mobiliáře a souvisejících staveb investováno 13
milionů korun. Investice neznamená pouze mož-
nost budoucího vzniku nových tříd, ale zejména
pomůže zkvalitnit organizaci stávající výuky. Ta
se teď může ještě více specializovat. Škola se
stala také klíčovou regionální institucí z pohledu
začleňování dětí s tělesným postižením. Jako je-
diná v ORP Slavkov totiž nabízí bezbariérový
pohyb včetně výtahu. vs

Zatímco pro žáky a učitele Základní školy Tyršova
jsou po dvou měsících prostory nové přístavy téměř již
zevšednělé, veřejnost mohla budovu se šesti novými
třídami spatřit oficiálně poprvé až v polovině října. Ve
středu 18. října se totiž konalo slavnostní otevření této
stavby, na kterou dorazily téměř dvě stovky občanů. Po
přivítání ředitelem školy Jiřím Půčkem, starostou
města Michalem Boudným a místostarostou Petrem
Kostíkem pak učitelé provedli návštěvníky novými
prostorami.

Kromě nových tříd a zázemí jako jsou sklady, sbo-
rovny nebo toalety navštívili hosté také suterén, ve kte-

Slavnostní otevření
přístavby Základní školy Tyršova 

Základní škola Tyršova
Slavkov u Brna
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Slavnostní otevření
přístavby Základní školy Tyršova 
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(Dokončení ze str. 1)

akce je pak financována oprava radnice a měst-
ského úřadu, kde významným podílem při-
spělo ministerstvo kultury. 

Dovolte mi rovněž informovat vás, občany,
o snižování dluhu města, který koncem roku
2015 činil 49 000 000 Kč, koncem roku 2016
byl 41 500 000 Kč a výhled na letošní rok je
34 500 000 Kč. Toto je výsledek dobrého hos-
podaření a především kofinancování velkých
investičních akcí z již zmiňovaných zdrojů.

Poslední věcí, na kterou se často ptáte, je re-
konstrukce obchvatu a holubického kopce.
Tato akce je plně v rukou státu a kraje a přes
veškeré úsilí se nám nedaří z těchto institucí
dostat závazný termín, abychom občany včas
informovali, co a kdy je čeká. Začíná listopad
a nedovedu si dost dobře představit, že práce

Sčítání

začnou v zimě. V poslední době jsem však
zažil i jiná překvapení. Nevole z toho vyplýva-
jící pak opět půjde za městem, které může ma-
ximálně přihlížet. 

Dovolte mi popřát vám klidné dušičkové
dny a s blížící se změnou zimního času i více
optimismu, který většině koncem roku tolik
chybí.

Michal Boudný, starosta města

potvrzení stavu, na kterou má právo každý pl-
noletý a svéprávný občan České republiky.
Jiná možnost již není, a proto věnovat tomuto
aktu pár minut ze svého drahocenného času se
určitě vyplatí! V lednu nás čekají prezidentské
volby a na podzim 2018 volby do obecních za-
stupitelstev. Děkuji rovněž členům volebních
okrsků za jejich nelehkou práci při sčítání
hlasů a organizaci voleb.

V tomto měsíci proběhlo slavnostní otevření
přístavby Základní školy Tyršova za hojné
účasti občanů a pedagogů, kteří na této škole
v minulosti učili. Spokojenost s předaným
dílem byla ve všech směrech. Žáci školy se tak
už nemusí tísnit v malých třídách a učitelé si
nemusí tolik lámat hlavu nad rozvrhem hodin
a stěhováním tříd. Jediným dluhem, který má
desítky let město vůči škole, je jídelna. Samo-
zřejmě si uvědomujeme, nakolik tento prostor
škole chybí, ale kdo zná prostorovou situaci
školy, umí si představit, o jak složitý problém
se jedná. Velkým přínosem jsou nově vybudo-
vaná parkovací místa před školou, která budou
sloužit i návštěvníkům polikliniky. Rovněž se
podařilo relativně v krátkém termínu zrekon-
struovat Slovanskou ulici, a to i přesto, že stav-
bařům přibývala práce kvůli skrytým starým
sítím a problémům s podložím. 

V těchto měsících nám jednotlivé příspěv-
kové organizace a odbory úřadu předkládají
návrhy rozpočtu na příští rok, který bude rov-
něž ve znamení investic. Není však jednoduché
uspokojit všechny požadavky, byť se zdají
oprávněné. Jasno budou mít zastupitelé města
v prosinci při jeho schvalování. Priorita je vždy
využít dotačních prostředků s minimálním po-
dílem veřejných městských financí. Z takové

nových spalinových cest, vzduchotechniky, ale
i stavebních prvků jako například nových oken
v části kotelny a dalších prvků. Novinkou pro
naše zařízení bude instalace dvaceti kubíkové
akumulační nádrže, sloužící k optimalizaci
provozu kotlů a k ukládání tepla pro ohřev
i mimo časy provozu kotlů.

Přestože součástí modernizace kotelny není
instalace kogenerační jednotky, jejíž pořízení
bylo v minulosti předmětem opakovaných jed-
nání rady a zastupitelstva města, projektové ře-
šení s jejím budoucím využitím počítá a bude
možné ji do systému zahrnout bez zásadních
úprav nového zařízení.

„V současné době totiž ekonomická návrat-
nost není zcela jednoznačná a nemusela by
nutně znamenat, že se několikamilionová in-

Kotelna na Zlaté Hoře prochází modernizací
vestice vrátí,“ vysvětlil vedoucí Odboru správy
majetku, investic a rozvoje Ing. Petr Lokaj. 

Práce na modernizaci kotelny potrvají
podle předpokladu do poloviny prosince 2017
a je cílem dodavatelské firmy i města jako
provozovatele zařízení, aby se odběratelů do-
tkly co nejméně. Práce na zařízení budou pro-
bíhat za provozu a počítá se v průběhu
realizace s dvěma technickými odstávkami
v maximální možné délce jeden pracovní den,
při kterých bude zařízení nejdříve přepojeno
na náhradní zdroj tepla a následně zpět na mo-
dernizované zdroje. Vysoutěžená cena díla je
4 960 731,40 Kč včetně DPH a pro město
stavbu dodává brněnská společnost Erding,
a.s.

Vojtěch Lstibůrek

Plynová kotelna zásobující družstevní
a městské byty na sídlišti Zlatá Hora teplem
a teplou vodou od roku 1997 v současnosti
prochází zásadní modernizací. Strojní vyba-
vení kotelny po dvaceti letech provozu již vy-
kazovalo známky opotřebení a vzrůstající
četnost oprav zařízení.

Modernizace zdroje má za cíl dosáhnout
vyšší efektivity výroby tepla ze zemního plynu
a vychází vstříc aktuální legislativě nařizující
snižování emisí, zejména oxidů dusíku.

Kotelna se tak po letech dočká jednoho no-
vého kotle dimenzovaného pouze na hospo-
dárný provoz kotelny pro ohřev teplé vody
v letních měsících, instalace nízkoemisních
hořáků kotlů, řídícího systému kotelny, auto-
matické úpravny vody, doplňovacího zařízení,

Novinkou je ocenění pro nejlepšího spor-
tovce s handicapem.

Komise pro sport a volný čas vyhlašuje an-
ketu Sportovec roku 2017 v kategoriích:

• Nejlepší sportovec ve věku 6–10 let, 10 až
15 let, 15–18 let.

• Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let
• Nejlepší sportovní kolektiv nad 18 let
• Sportovec s nejlepší reprezentací města

Slavkov u Brna

• Sportovní počin roku (tím se rozumí spor-
tovní akce nebo mimořádný sportovní výkon
nespadající pod ostatní kategorie ankety)

• Vedoucí mládeže
• Sportovec s handicapem
• Sportovní osobnost roku
Nominace obsahující odůvodnění (včetně

odůvodnění a seznamu dosažených úspěchů)
bude komise přijímat na e-mailové adrese
sportovni.komise@centrum.cz do 4. 12. 2017. 

Vyhlášení ankety Sportovec roku 2017
Nominace do ankety nejsou omezené –

můžou je zaslat jednotlivé týmy, trenéři, uči-
telé… O návrzích pak bude jednat Komise pro
sport a volný čas.

Vítězové budou automaticky nominovaní do
ankety Sportovec JmK. Slavnostní vyhlášení
a předání ocenění se uskuteční při příležitosti
konání Dnů Slavkova 2018. V loňském roce
bylo oceněno devět sportovců různých věko-
vých kategorií a šest kolektivů. vs

Ukončení svozu BRO
Technické služby města Slavkov u Brna

oznamují veřejnosti informace ohledně svozu
biologicky rozložitelného odpadu. Poslední
svozy letošní sezony proběhnou ve 47. týdnu
ve dnech 20. a 21. listopadu 2017. TSMS

Oprava radnice • Foto: B. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

Usnesení ze schůzí rady města zpracoval Munir
Massow. Úplné znění na www.slavkov.cz

99. schůze RM – 2. 10. 2017
1. RM schvaluje soubor rozpočtových opatření v před-

loženém znění
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí

o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s., F.
A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
28085400, týkající se pozemku parc. č. 527 ostatní plo-
cha v k. ú. Slavkov u Brna v majetku města dle přiložené
situace (stavba s názvem Slavkov, skříň NN Mlýn Herold)
v předloženém znění.

3. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 10. 1. 2001 uzavřené mezi městem Slav-
kov u Brna a paní Hanou Čermákovou. Dodatkem č. 1
bude zúžen předmět nájmu – pozemek parc. č. 284 v k.ú.
Slavkov u Brna o cca 38 m2.

4. RM souhlasí s poskytnutím veřejného prostranství
Diecézní charitě Brno, Oblastní charita Hodonín, Wilso-
nova 7, 695 05 Hodonín, IČ: 44990260 k charitativní
sbírce na Palackého náměstí na parc. č. 527 v k. ú. Slav-
kov u Brna před domem č. p. 77 dne 6. 10. 2017.

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle předlože-
ného návrhu a dodatku č. 1 upravující předmět plnění
díla pro rok 2017 do výše 3 mil. Kč vč. DPH se společností
JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 158 00 Praha, IČ: 253 13
436.

6. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Zateplení
části polikliniky čp. 228 s výměnou střešního pláště z ke-
ramické krytiny ve Slavkově u Brna“ dle předloženého
návrhu zadávací dokumentace se zapracováním připo-
mínek odboru IR.

7. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 21. 10. 2013 k bytu č. 2, Litavská 1498,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Hanou Pavézkovou, ob-
sahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to
do 31. 10. 2022 za smluvní nájemné 55,50 Kč/m2.

8. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 21. 10. 2013 k bytu č. 7, Zlatá Hora 1229,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Zdeňkou Hudečkovou,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou,
a to do 31. 10. 2022 za smluvní nájemné 60 Kč/m2.

9. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní
smlouvě ze dne 31. 10. 2005 k bytu č. 7, Zlatá Hora 1237,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Renatou Ruslerovou, ob-
sahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou za
smluvní nájemné 60 Kč/m2.

10. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o plném servisu
a údržbě – FSMA o provádění technické péče na stroji
Xerox WC3655 se společností SPIN SERVIS s. r. o., IČ:
25583735, se sídlem Škroupova 3018/62, Židenice,
636 00 Brno, v předloženém znění.

11. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 Zámku
Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, v předlo-
ženém znění.

12. RM bere na vědomí informaci o potřebě zařadit
do rozpočtu města na rok 2018 finanční prostředky na
zajištění náhradních exponátů v expozici Austerlitz. 

13. RM bere na vědomí přesuny v rozpočtu ZŠ Komen-
ského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, dle důvo-
dové zprávy.

14. RM schvaluje ZUŠ Fr. France připravenost na školní
rok 2017/2018

15. RM bere na vědomí předloženou Zprávu o připra-
venosti Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna na školní
rok 2017/2018.

16. RM souhlasí s dodatkem č. 1 k Ceníku zájmového
vzdělávání DDM Slavkov u Brna pro školní rok 2017
/2018 – pololetní úplata za zájmový kroužek Atletika 3.

100. schůze RM – 12. 10. 2017
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě

o dílo na akci: „Rekonstrukce ulice Slovanská“ se spo-
lečností SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Do-
pravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599 dle předložené důvodové zprávy.

2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě
o dílo ze dne 1. 3. 2017 se společností VAŠSTAV, s.r.o.,
Staňkova 103/18, 602 00 Brno, IČO: 469 64 541 ve znění
dle důvodové zprávy.

3. RM pověřuje v souladu s ust. § 102 odst 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, starostu města pana Bc. Mi-
chala Boudného uzavíráním smluv o přijetí sponzorských
darů a příspěvků městem v souvislosti s konáním Vzpo-
mínkových akcí 2017. 

4. RM souhlasí s užitím znaku pro společnost BM typo,
s.r.o. se sídlem Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
04862929 za účelem vydání pohlednic Slavkova u Brna.

1. RM doporučuje ZM dát souhlas s prodejem po-
zemku parc. č. 2579/4 zahrada v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře 702 m2 dle přiložené mapy z vlastnictví města
do vlastnictví pana Přemka Floriana, za kupní cenu ve
výši 380,88Kč/m2 bez DPH stanovenou znaleckým po-
sudkem č. 3665-120-2017. Náklady související s převo-
dem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad
a znalecký posudek) uhradí kupující. Daňové povinnosti
budou splněny dle zákona.

2. RM souhlasí s uzavřením předložené darovací
smlouvy na předání veřejné infrastruktury na ulici Slu-
nečná do majetku města z majetku pana Dana Navrátila. 

3. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 24. 5. 2017 s panem Jiřím Horáčkem
a paní Gabrielou Ševčíkovou, oba výše uvedení společně,
jejíž předmětem bude přefakturace vodného a stočného
k pozemku parc. č. 2639/1 v k.ú. Slavkov u Brna.

4. RM souhlasí s uzavřením přiložené smlouvy o do-
dávce vody a odvádění odpadních vod v předloženém
znění se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.,
sídlem Brněnská 410/13, 68201 Vyškov, IČ49454587.

5. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 příkazní
smlouvy se společností EXACT ING, s.r.o., Nezamyslova
1423/6, 615 00 Brno, IČ: 292 36 517 na výkon technic-

kého dozoru investora na akci „Rekonstrukce ulice Slo-
vanská“ dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.

6. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek veřejné zakázky: „Vytvoření Strategie
města a Strategie efektivního hospodaření pro město
Slavkov u Brna“, že nejvhodnější nabídku předložil ucha-
zeč AQE advisors, a.s., tř. Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00
Brno, IČ: 269 54 770.

7. RM neschvaluje opětovné vydání souhlasu s umís-
těním sídla firmy pro společnost Geminiconsult s.r.o. na
adrese Koláčkovo nám. 727, Slavkov u Brna, PSČ 684 01.

8. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí peněžitého
daru pro: Diecézní charita Brno, IČ: 44990260, se sídlem
Brno-Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9 ve výši
30 000 Kč.

9. RM schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu města na
částečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální
odpad, a to ve výši a osobám tak, jak je uvedeno v pří-
loze této zprávy. 

10. RM souhlasí s uzavřením pěti Doplňků servisní
smlouvy o provádění technické péče na strojích XEROX
typu P3635 (výrobní čísla 3968235132 a 3968248242)
umístěných na odboru SV a oddělení SM, a typu WC5225
(výrobní čísla 3315773066, 3315771624 a 3316618030)

101. schůze RM – 16. 10. 2017
umístěné na odborech IR a oddělení ŽP a ŽÚ, se společ-
ností SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00
Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních.

11. RM bere na vědomí záměr organizačních změn
v oddělení správy majetku od 1. 1. 2018 při zachování
současného objemu pracovních úvazků.

12. RM stanoví celkový počet pracovních míst a za-
městnanců zařazených do městského úřadu s účinností
od 1. 1. 2018 na 78 zaměstnanců.

13. RM schvaluje napojení rezervního fondu (SÚ 413)
ZŠ Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
ve výši 110 000 Kč na rozpočet organizace.

14. RM schvaluje úpravu rozpočtu ZŠ Komenského
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, tak, jak je uve-
deno v důvodové zprávě.

15. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komen-
ského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organi-
zace, přijetí finančního daru dle předložené zprávy.

Rozsvícení vánočního stromu
První víkend v prosinci bude ve Slavkově

nabitý akcemi. Po skončení Vzpomínkových
akcí totiž přichází první adventní neděle 3. pro-
since a s ní i tradiční rozsvěcování vánočního
stromu na Palackého náměstí. Letos se usku-
teční v 17.30 hodin. Po rozsvícení výzdoby
bude následovat vystoupení dětí ze ZUŠ Slav-
kov u Brna, které si připraví pásmo koled a vá-
nočních melodií. Ani letos nebudou chybět
stánky s voňavými nápoji a občerstvením.

Zahájení adventu na centrálním náměstí
bude předcházet Mikuláš na zámku, jehož loň-
ský první ročník přilákal stovky dětí a rodičů.
Ani letos nebude chybět nadílka nebo vánoční
dílna s poštou pro Ježíška. Vánoční atmosféru
můžete nasát i na výstavě betlémů v přízemní
galerii. vs

Opět nastala doba, kdy se tvoří rozpočty
měst a obcí. S rozpočtem na rok 2018 je to
jako na houpačce. Nejprve jsme se radovali
ze změn v rozpočtovém určení daní, které
pro nás znamenalo navýšení daňových pří-
jmů oproti letošnímu roku řádově o několik
mil. korun. Poté nás vrátilo na zem zvýšení
tabulkových platů ve veřejné sféře, které vý-
znamným způsobem zasáhne do městského
rozpočtu. 

Rozpočet na příští rok budeme navrhovat
jako vyrovnaný (žádný schodek rozpočtu či
přebytek). V návrhu rozpočtu se ve výdajové

části objeví položky spoluúčastí na získané do-
tační projekty – to znamená  - na cyklostezku,
rekonstrukci zámeckých valů a povodní poško-
zené zdi. Nezapomene také na dokončení
úprav Palackého náměstí.

Rozpočet na letošní rok 2017 bude s velkou
pravděpodobností přebytkový. O využití to-
hoto přebytku budou rozhodovat zastupitelé
přibližně v březnu příštího roku. Na svoji pří-
ležitost bude čekat mimo jiné například rekon-
strukce střechy na SC Bonaparte a také
Koláčkovo náměstí.

M. Jedličková, místostarostka města

Rozpočtování
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Od 18. listopadu do prvního prosincového
víkendu se města a obce, jimiž před 212 lety
táhly armády tří císařů, opět přenesou do roku
1805, který ovlivnil dějiny Evropy a tragicky
zasáhl do životů místních obyvatel. Nebudou
to jen obce na území slavkovského bojiště, ale
také Brno, Vyškov i Slavkov u Brna. Tuto ev-
ropsky významnou událost připomenou desítky
vzpomínkových akcí, které zahrnují nejen re-
konstrukce bojů, ale také pietní setkání připo-
mínající desítky tisíc obětí válečného roku
1805 na Moravě.

Sérii vojensko-historických akcí zahájí prů-
chod Napoleona Brnem v sobotu 18. listo-
padu. Brno pak zažije vojenský pochod ještě
jednou, a to ve čtvrtek 30. listopadu, kdy se
uskuteční Setkání Denisových sadech. 

Hlavní dění věnované napoleonské historii
ve střední Evropě proběhne na slavkovském
bojišti a v dotčených obcích ve dnech 1.–3.
prosince. Návštěvnickým vrcholem bude so-
botní bitevní ukázka pod kopcem Santon
(14 h.) u obce Tvarožná za účasti cca 1000 vo-
jáků v dobových uniformách, 60 koní a 15 děl.
Dvoudenní program odkazující zejména na
události předcházející vítězství Napoleona
a následného života na zámku vrcholící v so-
botu průvodem vojsk a ohňostrojem (20 h.)
čeká na návštěvníky Slavkova u Brna. Centrum
města se dobově promění díky historickému
jarmarku.

V pátek 1. prosince se uskuteční také tra-
diční vojensko-historický program Francou-
zové v Křenovicích. Na Žuráni se v podvečer
rozhoří „Jiříkovické ohně“. Připomínka bitvy
o Sokolnice se odehraje v místním zámeckém
parku v neděli dopoledne. V tomto duchu se
pak napoleonský víkend završí u symbolu us-
míření – Mohyly míru na Prateckém návrší
v neděli 2. prosince (12 hod.), kde za přítom-
nosti uniformovaných mužů všech zúčastně-
ných armád představitelé vlády, kraje, církví,
ambasád i municipalit uctí životy vojáků i ci-

vilních obyvatel, jichž se slavkovské krveprolití
dotklo.

„Události spojené s bitvou u Slavkova jsou
i po dvou staletích příležitostí k pozastavení se
nad smyslem udržení míru v Evropě i připomín-
kou toho, že žádné vítězství jednoho národa
nad druhým není věčné a vždy si vyžádá mnoho
nevinných obětí. Velmi si vážím toho, že v naší
společnosti jsou stále lidé, pro které je důležité
na tato fakta nezapomínat. Je potřeba také vy-
zdvihnout kvalitu akcí připomínající Napole-
onovo tažení Moravou, které jsou dlouhodobě
pořádané na světové úrovni a pomáhají tak ke
zviditelnění nejen samotného regionu, ale celé
České republiky,“ uvedl hejtman Jihomorav-
ského kraje Bohumil Šimek.

Program čítající více než čtyřicet historic-
kých ohlédnutí není unikátní pouze díky ma-
sově navštěvovaným akcím. Atmosféru
dokreslují zejména akce odkazující se na dílčí
události jako například vypálení Jiříkovic, ob-
sazení Křenovic Francouzi nebo boje ve Vy-
škově. Regionem pochodují stovky členů
vojensko-historických klubů z celého světa,
včetně předních světových představitelů ztvár-
ňujících hlavní historické osobnosti střetu. 

Jako každoročně je zajištěna například i po-
sílená mimořádná veřejná doprava a informační
servis. Novinkou letošních akcí je společná
propagace soustředěná na webu www.1805.cz.
Ten návštěvníky seznámí nejen s programem,
ale také s praktickými informacemi o dopravě,
parkování či vstupném. 

Většina akcí se koná zdarma. Program s ná-
zvem „Bitva u Slavkova 1805“ významně pod-
pořil Jihomoravský kraj a jednotlivá města

Bitvu u Slavkova letos připomenou desítky akcí
a obce. Hlavním mediálním partnerem je Česká
televize. Mediálním partnerem je také Český
rozhlas Brno.   

Informace o organizátorech
Program „Bitva u Slavkova 1805“ je tvořen

několika akcemi, které pořádají různé subjekty,
většinou z řad měst a obcí. Největší akce – re-
konstrukce bitvy pod kopcem Santon je sou-
částí obsáhlejšího programu s názvem
„Austerlitz 2017“. Hlavními body programu
jsou nejen sobotní bitevní ukázka u obce Tva-
rožná, ale také nedělní pietní akt na Mohyle
míru u obce Prace, místě nejtěžších bojů bitvy
tří císařů. V rámci Projektu Austerlitz ji dlou-
hodobě pořádají AusterlitzPro, s.r.o., Středo -
evropská napoleonská společnost, obce
Tvarožná a Prace. Brněnská část programu
(Napoleon v Brně a Setkání v Denisových sa-
dech) je v režii Regionální rozvojové agentury
Jižní Moravy – Morava Napoleonská a spolku
1645, z.s. Bitevní ukázku v Sokolnicích připra-
vuje sdružení Acaballado ve spolupráci s měs-
tem Šlapanice. 

Program ve Slavkově u Brna, Vyškově, Kře-
novicích a dalších obcích zajišťují jednotlivá
města a obce. Do projektu je zapojeno také
sdružení obcí Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. 

Servisní informace k akci budou k dispozici
na webu www.1805.cz. Podrobnější informace
o programu, historických souvislostech, atd.
jsou dostupné na webech:
www.austerlitz.org

stránky projektu Austerlitz 2017 
www.slavkov.cz

oficiální stránky města Slavkov u Brna
www.morava-napoleonska.cz

stránky projektu Morava Napoleonská
www.vyskov.cz

oficiální stránky města Vyškova
www.napoleonvbrne.cz

stránky akce Napoleon v Brně
www.austerlitz-ops.cz

stránky sdružení Mohyla míru – Austerlitz

Pokrmy odkazující na tři velmoci, které bo-
jovaly u Slavkova, nebo premiéra Abrhámova
filmu Austerlitz Advent. Nejen to jsou hlavní
novinky letošního programu Tenkrát ve Slav-
kově 1805, který se uskuteční o víkendu 1. a 2.
prosince.

Program však bude startovat už ve středu 29.
listopadu vystoupením folklorní skupiny Šter-
novjan z Újezdu u Brna. Cimbálová muzika
vystoupí v Historickém sále zámku s pásmem
písní z období napoleonského tažení Byla
vojna byla. Díky spolupráci s Českým rozhla-
sem Brno bude tento koncert vysílaný živě
v pořadu Na živů notečku.

Slavnostní koncert se v Historickém sále
uskuteční i o den později, ve čtvrtek 30. listo-
padu. Sdružení Mohyla míru – Austerlitz uspo-
řádá tradiční pietní vystoupení, jemuž bude
předcházet bohoslužba za padlé oběti. Letos se
můžete těšit na barytonistu Martina Ham-
merle-Bortolottiho za doprovodu kvinteta Mo-
ravské filharmonie Olomouc. Oba koncerty
budou pro veřejnost zdarma.

V pátek pak obsadí město opět rakouští vo-
jáci ze IV. kolony, kteří dopochodují z Olo-
mouce. Poté, co dobudou náměstí, přesunou se
na nádvoří zámku, kde začne večerní program.
Výstřely z pušek, pach střelného prachu i tváře
unavených vojáků pak vytvoří kulisu pro pre-
miéru filmu Austerlitz Advent, který natočil re-
žisér Josef Abrhám mladší. Krátkometrážní
film ve čtyřiadvaceti minutách vypráví příběh
obyvatel statku, jímž v jedné prosincové noci
prošly všechny tři armády.  

Na nádvoří pak bude pokračovat historický
program, který vyvrcholí příjezdem rakou-
ského a ruského panovníka. Zatímco v uply-
nulých letech byli diváci následně pozváni na
oživenou prohlídku zámku, letos můžou zažít
noční atmosféru v zámeckých konírnách, kde
bude v kulisách expozice připravený zážitkový
program již od 17 hodin. 

Od sobotního rána pak na náměstí vznikne
řemeslný jarmark, přijíždět budou vojáci, ře-
meslníci, měšťané i šlechta. Na nádvoří zámku
pak k řemeslníkům přibudou i kuchaři. Novin-

Novinky vzpomínkových akcí:
gastrozóna a premiéra filmu Austerlitz Advent

kou totiž bude gastrozóna, ve které se budou
vydávat pokrmy a nápoje inspirované zeměmi,
které jsou s bitvou u Slavkova spjaté – tedy Ra-
kouskem, Francií a Ruskem. V centru města
pak bude probíhat vojensko – historický pro-
gram, v zámeckém parku bude ukázka ležení
a vojenského dovednostního turnaje. I letos
bude centrum města v podvečer svědkem bi-
tevního střetu. 

Vyvrcholením akce bude multimediální pro-
gram s ohňostrojem a průvodem vojáků – letos
opět v areálu zámeckého parku. Začínat bude
ve 21 hodin. Na průčelí zámku bude promít-
nutý videomapping zakončený ohňostrojem
odpalovaným ze zámecké střechy. vs

Ohňostroj se bude odpalovat ze zá-
meckého parku. Žádáme proto di-
váky, aby na multimediální program
začínající ve 20 hodin dorazili s časo-
vým předstihem.
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V tomto článku se zaměříme na provozovny
podnikatelů, a to v prvé řadě na jejich způso-
bilost, jelikož v poslední době při kontrolní
činnosti živnostenský úřad často zjišťuje ne-
srovnalosti či vůbec neznalost podnikatelů mít
ohlášenou provozovnu, což patří mezi jejich
základní povinnosti dle živnostenského zá-
kona, a dále provozovnu zajištěnou tak, aby
byla způsobilá pro provozování živnosti podle
zvláštních předpisů. Podnikatel je tedy povi-
nen zajistit, aby provozovna byla způsobilá
pro provozování živnosti podle zvláštních
právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., sta-
vební zákon). Na žádost živnostenského úřadu
je podnikatel povinen prokázat se při kontrole
kolaudačním rozhodnutím, změnou užívání
stavby nebo jakýmkoliv jiným dokladem vy-
daným stavebním úřadem, který osvědčuje
způsobilost provozovny pro výkon konkrétní
živnosti.

Pro úplné upřesnění uvádíme definici, co je
provozovna: je to prostor, v němž je živnost
provozována. Za provozovnu se také považuje
i automat nebo obdobné zařízení sloužící
k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále
jen „automat“) a mobilní provozovna. Mobilní
provozovna je provozovna, která je přemísti-
telná a není umístěna na jednom místě po
dobu delší než tři měsíce. Pozor, bude-li např.
stánek umístěný na tržnici po dobu delší jak tři
měsíce, nejedná se již o mobilní provozovnu,
ale bude se tedy na tuto provozovnu nahlížet
jako na klasickou provozovnu.

Další povinností podnikatele je zajistit
řádné označení provozovny – trvale a zvenčí
viditelně musí být uvedena obchodní firma
nebo název nebo jméno a příjmení podnikatele
včetně identifikačního čísla osoby. Mobilní
provozovna a automat musí být dále označeny
údajem o sídle nebo adresou organizační
složky zahraniční osoby.

Pokud je provozovna určena pro prodej
zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům,
musí být dále trvale a zvenčí viditelně uve-
deno: a) jméno a příjmení osoby odpovědné
za činnost provozovny (mimo automaty), b)
prodejní nebo provozní doba určená pro styk
se spotřebiteli (mimo mobilní provozovnu
a automat), c) kategorie a třída u ubytovacího
zařízení poskytujícího přechodné ubytování
(Vyhl. 268/2009 Sb., § 43 a § 44). Spotřebi-
telem se rozumí podle zákona 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele fyzická osoba, která
nejedná v rámci své podnikatelské činnosti
nebo v rámci samostatného výkonu svého
 povolání.

Podnikatel je také povinen od 1. 8. 2011
 zahájení a ukončení provozování živnosti
v provozovně oznámit předem živnosten-
skému úřadu – s výjimkou provozovny, kterou
podnikatel uvede v ohlášení živnosti či v žá-
dosti o koncesi, mobilních provozoven a auto-
matů.  Podnikatel je dále povinen nejpozději ke
dni ukončení činnosti v provozovně oznámit
živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vy-
pořádat jeho případné závazky. Změnu této

Provozovny podnikatele – způsobilost provozoven,
označení a jiné povinnosti

adresy je nutné ohlásit živnostenskému úřadu
po dobu čtyř let ode dne ukončení činnosti
v provozovně. Živnost lze provozovat i ve více
provozovnách, pokud k nim podnikatel má
vlastnické nebo užívací právo. Na žádost živ-
nostenského úřadu je podnikatel povinen
 prokázat vlastnické nebo užívací právo k ob-
jektům nebo místnostem provozovny (neplatí
pro mobilní provozovny a automaty). U mobil-
ních provozoven je podnikatel povinen na žá-
dost živnostenského úřadu prokázat
oprávněnost umístění provozovny. Pokud je
provozovna umístěna v bytě a podnikatel není
vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozo-
vat živnost pouze se souhlasem vlastníka.

Způsobilost provozovny, právní důvod uží-
vání provozovny a oprávněnost umístění pro-
vozovny není třeba dokládat při ohlášení
provozovny nebo umístění mobilní provo-
zovny či automatu. Je však třeba vědět, že tyto
aspekty musí být splněny před zahájením
provozování živnosti v provozovně, nikoliv
v průběhu podnikání.

Na závěr lze jenom podotknout, že všechny
uvedené informace ohledně provozoven bude
živnostenský úřad striktně kontrolovat a je
nutné ze strany podnikatelů tyto body uvedené
v článku řádně, dle uvedených právních před-
pisů dodržovat. V případě nejasností se podni-
katelé mohou obracet pro radu přímo na
živnostenský úřad.

Veronika Dupalová,
odd. obecní živnostenský úřad

Dne 1. srpna 2017 nabyl účinnosti
zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění
zákon č. 119/2002 Sb., o střelných
zbraních (zákon o zbraních) a další
související zákony, kromě jiného také
živnostenský zákon. 

Novou právní úpravou dochází ke
změně koncesované živnosti s předmě-
tem podnikání „Výzkum, vývoj, výroba, ničení,
zneškodňování, zpracování, nákup a prodej vý-
bušnin a provádění trhacích prací“ na „Výzkum,
vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skla-
dování výbušnin a munice, zpracování a zne-

škodňování výbušnin, znehodnocování
a delaborace munice a provádění trha-
cích prací“, tedy k rozšíření předmětu
podnikání také na munici. V souvislosti
s touto změnou dochází i k úpravě od-
borné způsobilosti a podmínek provozo-
vání této živnosti a také ke změně
odborné způsobilosti u koncesované živ-

nosti „Provádění pyrotechnického prů-
zkumu.“

Podle přechodných ustanovení podnikatel,
který byl ke dni 1. 8. 2017 oprávněn k výkonu
uvedených činností na základě dosavadního

I N F O R M A C E  P R O  P O D N I K A T E L E

Změna zákona o střelných zbraních a střelivu
živnostenského oprávnění a hodlá v nich po-
kračovat i po tomto datu, je povinen požádat
o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení
koncese a doložit doklady podle nové právní
úpravy, a to ve lhůtě 6 měsíců od účinnosti
zákona č. 229/2016 Sb., to je do 1. 2. 2018.

Jestliže tak neučiní, oprávnění k provozo-
vání uvedených činností mu zanikne uplynu-
tím posledního dne této lhůty, tedy 1. 2. 2018.
Přijetí žádosti o koncesi nebo o změnu rozhod-
nutí o udělení koncese nepodléhá správnímu
poplatku.

Tamara Fikarová, obecní živnostenský úřad

Klavírní koncert
Základní umělecká škola Fran-

tiška France Vás srdečně zve na
klavírní koncert, který se koná

v úterý 31. října v 17.30 hod. v sále ZUŠ.
V programu zazní:
Joseph Haydn: Klavírní koncert D dur,

Hob. XVIII:11 (Vivace, Un poco Adagio,
Rondo All Ungherese)

Melanie Šohajová, MgA. Ladislav Doležel
Edvard Hagerup Grieg: Klavírní koncert

a moll, op. 16 (Allegro molto moderato, Ada-
gio, Allegro moderato molto e marcato

Tamara Bláhová, MgA. Ladislav Doležel.
jj

Dovolte nám, abychom Vás pozvali na akci
s názvem Hudební večer pro Centrum denních
služeb, který se uskuteční v úterý 14.
listopadu v 17 hodin v sále ZUŠ Fran-
tiška France ve Slavkově u Brna. 

Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude věnován na provoz charitního
Centra denních služeb ve Slavkově
u Brna. Centrum denních služeb je so-
ciální služba s posláním poskytovat pomoc se-
niorům a osobám se zdravotním postižením ve
věku od 27 let, kteří žijí ve svém přirozeném

domácím prostředí. Jsme nezisková organizace.
Nabízíme svým uživatelům možnost zázemí,

podpory při péči, pomoci při hygieně
a sebeobsluze, také využití volného času
s pocitem potřebnosti. Podporujeme se-
tkávání s dalšími lidmi, kteří jsou v ob-
dobné situaci a v obdobném věku. Přijďte
shlédnout vystoupení žáků ZUŠ Fr.
France a zároveň pomoci dobré věci. 

Těšíme se na Vaši účast. 
Za CDS Eva Vávrová

Za ZUŠ Fr. France Jana Jelínková

Hudební večer ZUŠ Fr. France ve spolupráci
s Centrem denních služeb ve Slavkově u Brna
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1. ANO 2011                                                                 648 hlasů                          19,89 %
2. ČSSD                                                                        500 hlasů                          15,35 %
3. ODS                                                                          452 hlasů                          13,87 %
4. Svoboda a přímá demokracie (SPD)                     422 hlasů                          12,95 %
5. KDU-ČSL                                                                  303 hlasů                            9,30 %
6. Česká pirátská strana                                            299 hlasů                            9,18 %
7. KSČM                                                                       210 hlasů                            6,44 %
8. TOP 09                                                                      109 hlasů                            3,34 %
9. Starostové a nezávislí                                            96 hlasů                            2,94 %

10. Strana svobodných občanů                                   81 hlasů                            2,48 %
11. Strana zelených                                                      45 hlasů                            1,38 %
12. Rozumí                                                                     18 hlasů                            0,55 %
13. Realisté                                                                   17 hlasů                            0,52 %
14. SPR – RSČ Miroslava Sládka                                  13 hlasů                            0,39 %
15. Sportovci                                                                 10 hlasů                            0,30 %
16. Řád národa – Vlastenecká unie                            9 hlasů                            0,27 %
17. Občanská demokratická aliance                           7 hlasů                            0,21 %
18. Strana práv občanů                                                5 hlasů                            0,15 %

Voliči určili ve Slavkově u Brna následující volební výsledky:

Ostatních 8 stran získalo méně než 0,1 %.

Až na původní zdivo stavebníci v těchto
dnech odstraňují omítku nejstaršího domu na
Palackého náměstí, renesanční radnice. Město
totiž získalo dotaci ze státního fondu na regene-
raci památkových zón, aby mohlo opravit poni-
čenou fasádu i vzácné kamenné prvky této
památky. Práce probíhají i na sousední mladší
budově č. 64. V současné době ještě není zcela

jasné, jakou přesnou barvu fasáda získá, protože
probíhá detailní průzkum původních omítek. 

Kromě „staronové“ tváře získají oba domy
i nová okna. Zatímco na mladší budově budou
vyměněna kompletně a ve vhodnějším prove-
dení, na starší památce boudou pod dozorem
památkářů repasována. Stavební firma se musí
vypořádat i s prasklinami, které v minulosti

Fasáda radnice získá svou původní tvář
vznikly po opravě krovů a střechy. 

Na práce byli najati také sochaři. Ti mají za
úkol dát původní vzhled nejen kamenným prv-
kům a poničeným vázám, ale zejména kamen-
nému městskému znaku umístěnému nad
vchodovými dveřmi. Ten byl na dům umístěn
v roce postavení radnice, tedy 1581. Jedná se
o nejstarší dochovaný městský znak v českých
zemích udělený králem Václavem IV. 

Investice do renovace fasád dosahuje téměř
čtyř milionů korun. Dotace z ministerstva kul-
tury pokryje téměř polovinu.

Stavební ruch je nejen venku, ale i vevnitř.
V přízemí domu č. 64 se vyměňuje zastaralá
elektroinstalace, a proto je část kanceláří jako
například podatelna a pokladna přestěhována
do prostor SC Bonaparte. 

Radnice byla postavena v renesančním
slohu, má však gotické jádro a je prakticky nej-
starší stavbou ve Slavkově u Brna. Byla vybu-
dována již v roce 1592 za Alexandra
Bradavičky – staršího purkmistra. Dnes tuto
skutečnost připomíná pamětní deska umístěná
na fasádě budovy. V 19. století se v přízemí bu-
dovy nacházela nálevna, byt hostinského, poli-
cejní strážnice a šatlava. V I. poschodí zasedalo
obecní zastupitelstvo. Byla zde umístěna také
obecní pokladna a archiv. V období 1. repu-
bliky pak rovněž nově vzniklé muzeum. vs

Volby do Poslanecké sněmovny i ve Slav-
kově u Brna vyhrálo hnutí ANO 2011. Pod-
poru získalo od 648 Slavkovanů – tedy téměř
20 procent z odevzdaných lístků. Oproti celo-
státním výsledkům zabodovala i Česká strana
sociálně demokratická, které vyjádřilo důvěru
500 občanů, tedy více než 15 procent. Oproti
volbám v roce 2013 ale tato strana ztratila
téměř 11 % hlasů.

Jen o procento nižší podporu než ČSSD zí-
skala Občanská demokratická strana, která ve
Slavkově 

u Brna dostala 452 hlasovacích lístků. Ná-
sledovala Strana přímé demokracie – Tomio
Okamura, jíž odevzdalo hlas 422 Slavkovanů.
Křesťanská demokratická unie – Česká strana

lidová dosáhla 9,3 procentní podpory. Násle-
dovali Piráti a Komunistická strana Čech
a Moravy. Také této straně ubylo voličů. Za-
tímco před čtyřmi lety jí odevzdalo lístek 425
lidí, letos to bylo 210.

K volebním urnám v pěti volebních okrscích
ve Slavkově u Brna dorazilo 3 271 voličů, tedy
téměř stejně jako v roce 2013. Volební účast
tak byla lehce nadprůměrná oproti celostát-
nímu průměru – 62, 81 %. vs

Volby ve Slavkově u Brna vyhrálo ANO

Práce na fasádě radnice • Foto: archiv MÚ

Ve Slavkově volil i B. Sobotka • Foto: M. Boudný

Jedna z volebních komisí • Foto: J. Sláma
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sperující umělecké agentury s knihovnicí),
snažících se předejít možné manželské krizi.
Způsobí nejprve lehkou zápletku, postupně
však doslova gejzír krkolomných situací, tra-
pasů a slovního humoru. A to za přispění do-
spívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře,
který přijde poctivě krást, zamotá se do světa
intelektuálů a jen zírá, do jakých situací se za-
pletl.

Antonín Procházka herec, dramatik a reži-
sér se narodil v roce 1953 v muzikantské ro-
dině v Kroměříži. Z recese se přihlásil na
DAMU a byl přijat. Klaunské schopnosti pro-
kázal již v absolventské roli Klubka ve Snu
noci svatojánské. Do souboru plzeňské činohry
nastoupil hned po absolutoriu v roce 1977. Ná-

Nárožný nebo Konvalinková rozesmáli plný sál na SC Bonaparte
sleduje galerie téměř šedesáti postav širokého
žánrového spektra. Hostoval v Národním di-
vadle v Praze. Na svém kontě má řadu filmo-
vých a televizních rolí, spolupracuje
s rozhlasem. Stačil uskutečnit studentský sen
– autorské divadlo. Napsal třináct divadelních
her (např. Klíče na neděli, Derniéra, Věrní abo-
nenti, Holka nebo kluk, Ještě jednou, profe-
sore, Přes přísný zákaz dotýká se sněhu,
Celebrity atd.). Některé byly zfilmovány
a hrají se v zahraničí. Režíroval v mnoha če-
ských divadlech. Píše výhradně komedie, pro-
tože je přesvědčen, že „nic jiného neumí“ a ví,
jak je pro každou dobu smích nutný. Umí na-
psat vtipný dialog a komediální situace, které
většinou gradují až do grotesky. vs

Do sálu Společenského centra Bonaparte
v neděli 8. října zavítali herci pražského Di-
vadla Bez zábradlí s původní českou komedií
od Antonína Procházky S tvojí dcerou ne.
Jména jako Naďa Konvalinková, Martin Za-
hálka, Petr Nárožný nebo Zuzana Slavíková
přilákala stovky diváků, kteří do posledního
místa zaplnili sál i balkon. Očekávání, že ne-
dělní představení přinese nejen dobrou náladu,
ale i výbuchy smíchu, se splnila. Kombinace
hereckého talentu všech populárních aktérů
s se scénářem, který mluví divákům z duše, byl
totiž sázkou na jistotu.

Na prknech slavkovské scény se rozehrál
příběh docela obyčejných manželských párů
(bankovní úředník s učitelkou a majitel nepro-

V září a říjnu se Městský úřad Slavkov
u Brna, Odbor správních činností a živnosten-
ského úřadu, oddělení dopravně správních
agend finančně a organizačně podílel na zajiš-
tění dopravně bezpečnostních akcí pro děti.
Jako první byla uspořádána „Dopravní soutěž

mladých cyklistů“ pro 27 žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami na Dětském doprav-
ním hřišti ve Vyškově. Další akce byla v hale
ZŠ Komenského, kde bylo 2 dny postaveno
mobilní dopravní hřiště. Výuky a jízdy se
zúčastnilo 228 dětí z 1. až 4. ročníku ZŠ Ko-

Dopravně bezpečnostní akce pro děti 
menského. Žáci 4. tříd ze ZŠ Tyršova byli na
Dětském dopravním hřišti ve Vyškově, kde pro
43 dětí byla připravena dopravně výchovná
akce se zaměřením na cyklistiku.

Eva Bechová,
referentka odd. dopravně správních agend

Divadelní komedie S tvojí dcerou ne • Foto: 4x R. Lánský

Dopravní akce pro děti • Foto: 2x archiv MÚ
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AKCE

PODZIM 
V BARVÁCH 
HUSQVARNA

Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna, Tel.: 544 227 177, 602 758 367

Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.

www.rumpova.cz

Slovanská ulice je kompletně opravená.
Obyvatelé se dočkali nejen nového povrchu
silnice, ale také chodníku a parkovacích stání.
Změny jsou také pod povrchem – v části ulice
je opravená kanalizace. Práce začaly v červnu
tohoto roku a skončily dle původního plánu
v říjnu. 

Oprava ulice se týkala téměř 350 metrového
úseku od ulice Smetanova po Bučovickou
a části ulice Ke Mlýnu. Kromě nových podloží
a asfaltu stavební firma vybudovala také 22
parkovacích stání a přebudovala stávající chod-
ník na západní straně. Chodník z betonové
dlažby se posunul blíže k vozovce, aby vznikl
nový prostor pro zeleň před fasádami domů. 

Novinky nepocítí pouze pěší, ale také řidiči.
Podobně jako v přilehlé Smetanově ulici i zda

po opravách platí omezená rychlost 30 km/ho-
dinu a na všech křižovatkách je ustanovena
přednost zprava. 

Stavební ruch je i v dalších ulicích. Město
se například pustilo do oprav chodníků v ulici
Sušilova v úseku od Tyršovy ulice po Lázeň-
ský dům. Nového asfaltového povrchu se
dočká také ulice Dvořákova, kde je silnice po-
ničená po opravě kanalizace. Město zde již vy-
budovalo nové silniční obrubníky, Vodovody
a kanalizace Vyškov, a.s. pak do konce roku
položí nový povrch vozovky. 

Ulice Slovanská patřila k nejvíce poničeným
lokalitám města Slavkov u Brna. Zastupitelé ji
zařadili na seznam ulic, které potřebují pri-
oritně opravit. „Následovat tak můžou další
ulice. Nejblíže k realizaci je například oprava

Slovanská ulice je opravená. Opravuje se i jinde
části silnice v ulici Nádražní nebo Malinov-
ského (úsek Tyršova - Palackého náměstí -
Kaunicova),“ uvedl starosta Michal Boudný. 

Mezi další prioritní projekty patří oprava
ulice Jiráskova (úsek Malinovského - Sadová),
Havlíčkova, Polní (úsek Lidická - ČSA), a Ko-
láčkovo náměstí (úsek Slovákova - Brněnská).

Připravuje se i náročná rekonstrukce průtahu
městem – tedy od Penny až po konec města
v ulici Bučovická. Investorem celé akce je Ji-
homoravský kraj jako vlastník komunikace.
Město předalo investorovi připomínky projed-
nané s občany a projekt se tak může posunout
do další fáze. Rekonstrukce průtahu je podmí-
něná získáním dotace z evropských fondů
a podle odhadů Jihomoravského kraje by se
s ní mohlo začít již v roce 2019. vs

Opravená Slovanská ulice • Foto: archiv MÚOprava chodníků v Sušilově ulici • Foto: archiv MÚ
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Tento biblický citát z listu sv. Pavla Galat-
ským (6,9), se stal mottem letošních Slavkov-
ských dnů smíření. Inspirovala nás k tomu
současná situace v naši společnosti, ve které
převládá egoismus nad altruismem. 

Je pravdou, že se v nás za určitých okolností
ozve svědomí a jsme ochotní pomáhat lidem
postiženým přírodními katastrofami nejenom
u nás, ale i v zahraničí. Jsou to však ojedinělé
počiny, kterými se mnozí jenom na čas uchlá-
cholí a potom si dál hoví ve svém sobectví.

Velmi nás inspiroval Mezinárodní dětský kříž,
což je mezinárodní humanitární organizace lé-
kařů a spolupracovníků, která vznikla v r. 1992
jako profesní lékařská organizace s cílem, po-
skytovat pomoc raněným, především dětem,
v době ozbrojených konfliktů nebo jiných krizí,
jako jsou povodně, zemětřesení apod. Její lékaři,
sestry a spolupracovníci poskytují pomoc na
místě v ulicích, v mobilních polních ošetřov-

nách, v mobilních polních nemocnicích. 
Jeho prezidentka MUDr. Horáková mezi

jiným říká: „Válka je ošklivé slovo. Válka  při-
náší zkázu, utrpení, smrt, bolest, miliony lid-
ských dramat. Znám válku zblízka. Několik let
jsem jako válečný chirurg působila v krizových
regionech. Není nic smutnějšího, než držet
v náruči rozstřílené dítě, amputovat nožičku,
která ještě neuměla chodit. A ještě smutnější,
když dítě umírá a nemůžeme mu pomoci. Za-
žila jsem válku i skrze vlastní, osobní bolest.
Zahynul v ní můj jediný syn ve chvíli, když se
jako chirurg v divoké palbě snažil zachránit
malé raněné děvčátko.“

Za dobu svého působení této organizace za-
hynulo přes čtyřicet lékařů a spolupracovníků,
nemluvě o raněných a unesených.

Velkým povzbuzením byla pro nás přednáška
Mgr. Martina Zamazala, vedoucího humanitár-
ního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc, na

V konání dobra neustávejme

sobotním semináři, který se s námi podělilo
o svoje bohaté zkušenosti z působení v různých
zahraničních misích. 

Páteční koncert Českého filharmonického
sboru Brno byl vskutku velkolepý. Sbor nás také
provázel na ekumenické bohoslužbě, které před-
sedal emeritní biskup Slezské církve evange-
lické a. v. Základní myšlenka jeho kázání byla:
„Tak, jako se tma nedá vyhnat tmou, ale svět-
lem, stejně tak se zlo nedá přemoci zlem, ale
dobrem. Kéž bychom si to vzali k srdci. jak

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, do-
volte, abychom vás upozornili na nutnost do-
držení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický
zákon) a povinnosti, které z něj plynou. 

Na základě tohoto zákona a dle platných
norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33
3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý pro-
voz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění, prosíme, proveďte podle níže
uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla do-
držena maximální výška porostu.

V lesních průsecích jsou vlastníci či uživa-
telé pozemků povinni umožnit zaměstnancům
společnosti E.ON Distribuce, a.s., nebo touto

společností zmocněným zhotovitelům udržovat
volný pruh pozemku o šířce 4 m po jedné
straně základů podpěrných bodů (sloupů) nad-
zemního vedení. 

V případě, že při odstranění porostu v blíz-
kosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost
pro práci dodržena a bezpečnost osob, tech-
nický stav vedení nebo jeho provoz by mohly
být ohroženy, mohou být práce prováděny
pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká
republika, s.r.o., a to za podmínek pro tuto práci
stanovených.

Pokud stav stromoví nebude odpovídat výše
uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce
E.ON Distribuce, a.s., formou dopisu, ve kte-

Povinnost odstranění dřevin ohrožujících vedení elektřiny
rém budou uvedeny informace o provedení od-
stranění a ořezu dřevin na náklady E.ON Dis-
tribuce, a.s.

Vlastník či uživatel nemovitosti, který nepro-
vede ořez a odklizení dřevin, je povinen výkon
činnosti v ochranném pásmu provozovateli dis-
tribuční soustavy umožnit. V opačném případě,
na základě zjištění porušení právních předpisů,
může Energetický regulační úřad udělit vlast-
níkům či uživatelům nemovitostí pokutu.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím,
průběžně.

Pro případné další informace volejte E.ON
Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte
www.eon-distribuce.cz.

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení,  kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:

Hladiny napětí (VN) Ochranné pásmo Výška porostu

Nadzemní vedení  |  napětí od 1 kV do 35 kV 7 m od krajního vodiče maximálně 3 m

Nadzemní vedení  |  napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče maximálně 3 m

Podzemní vedení  |  do napětí 110 kV včetně 1 m od krajního kabelu nesmí být žádný porost

Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení

Vedení NN  | nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m

Vedení VN  | vysoké napětí (22 kV) 2 m od vedení alespoň 3,6 m

Vedení VVN  | velmi vysoké napětí (110 kV) 3 m od vedení alespoň 4,5 m

Ochranné pásmo je vymezeno vzdáleností krajního vodiče a je různé pro jednotlivé napěťové hladiny:

Bohoslužba • Foto: archiv SISStarostové • Foto: archiv SIS

Rev. J. Kratka a P. Kostík • Foto: archiv SIS
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V Praze se neztratili
Nečekaného úspěchu do-

sáhlo družstvo dětí z DDM
Slavkov u Brna, které se
zúčastnilo ve dnech 13.–15.
října soutěže Praha patří
dětem. Tuto soutěž pořádá

SPDDM Praha a pravidelně se jí zúčastňují zá-
stupci všech krajů ČR. Letošní téma bylo
velmi netradiční Vynálezy, které (ne)změnily
svět. Soutěžící museli vymyslet vynález, který
v budoucnosti najde své uplatnění a natočit
prezentaci. Druhá část soutěže prověřila
u všech všeobecný přehled a zejména orien-
tační smysl. K výborné náladě z úspěchu při-
spělo i krásné slunečné počasí. A zde jsou
jména našich mladých vynálezců: Barbora Šu-
janová, Jakub Šujan, Jakub Krejčíř, Adam
Janek, Agáta Andrlová, Arnošt Ošmera, Patrik
Šaněk, Vítek Kudla, Jan Fiala a Šimon Přerov-
ský. Vítěznou prezentaci můžete zhlédnout na
našich webových stránkách www.ddmslav-
kov.cz. jb

Svoji dobrou formu pak hráčky potvrdily při
1. soutěžním turnaji, který se konal minulou
sobotu ve Vyškově. Zde se potkaly družstva
Vyškov A, Boskovice, KP Brno B a DDM
Slavkov.

Po nepřesvědčivém výkonu ve dvou úvod-
ních zápasech dokázaly hráčky zvítězit v roz-
hodujícím zápase o sestup ze skupiny
a porazily sestupující družstvo KP Brno 2:0.
Tím pádem zůstaly ve 3. výkonnostní skupině
z osmi a budou se tak v příštím turnaji opět po-
tkávat s výkonnostně silnými soupeři.

Závěrem tohoto článku si dovolujeme podě-
kovat všem sponzorům, kteří se podílejí na za-
bezpečení činnosti volejbalového oddílu a na
jejich materiálovém vybavení. Hráčky si díky
jejich příspěvkům vykročily do nového roč-
níku v novém. Za nové dresy děkujeme spon-
zorům a našemu zřizovateli DDM Slavkov. 

Hráčky a trenéři

Volejbalistky DDM v krajském přeboru
Vážení příznivci volejbalu. Léto nám uteklo

jako voda a už je tu nový soutěžní ročník. Vo-
lejbalové družstvo žákyň doznalo od loňského
roku výrazných změn. Svoji činnost ukončilo
šest hráček základní sestavy (přesáhly věkovou
hranici pro žákovskou kategorii) a příležitost
tak dostaly mladé hráčky, Těch však byl pro
soutěžní účely nedostatečný počet a trenéři se
tak rozhodli, z důvodu rozšíření hráčského
kádru, přivést do družstva několik nových hrá-
ček z okolních obcí na hostování.

Nový kolektiv prodělal letní soustředění
v Brumově Bylnici a následně se již od začátku
září připravoval na soutěžní období.

Poctivá práce v tréninku se pak zúročila
v úvodním kvalifikačním turnaji, kde holky ze
Slavkova dosáhly prozatím nejlepšího vý-
sledku v celé své historii. Ze 32 družstev se po
výborných výsledcích probojovaly mezi 12
nejlepších družstev v kraji.

ovoce – jablka hrušky, vinnou révu, švestky.
Nechyběly i různé druhy zeleniny, některé
dětem zcela neznámé.Součástí výstavy byly
i netradiční dekorativní výrobky, které jdou
z darů našich zahrádek vyrobit, spoustu za-
hradnického nářadí a nástrojů, jež ulehčují
lidem práci, bonsaje a velkou škálu kaktusů.
Největší zájem byl o živé včely a výrobky ze
včelích produktů. Celý prostor byl vyzdoben
výtvarnými pracemi právě dětí základních
a mateřských škol. 

Šel zahradník do zahrady
Součástí výchovné práce v naší MŠ je se-

znamování s prací na zahrádkách a to přede-
vším prožitkovým učením. Při pobytu venku
pozorujeme, jak se na zahradách a v sadech
pracuje, vyrábíme různé výrobky se zeleniny,
zkoušíme jejich různorodé chutě, snažíme se
je výtvarně ztvárnit. Učíme děti přírodu chránit
a neničit ji. 

Děkujeme tímto zahrádkářům za každoroční
pozvánku na jejich pestrou a zajímavou vý-
stavu. Učitelky ze třídy Štěňátek

Ve dnech 23.–25. září pořádala Základní or-
ganizace zahrádkářského svazu ve Slavkově
u Brna oblastní výstavu ovoce a zeleniny pro
širokou veřejnost. Mimo jiné, je jejich snahou
výchova dětí a mládeže ke kladnému vztahu
k přírodě a zahrádkaření. Proto každým rokem
zvou i děti základních a mateřských škol, aby
se mohly podívat na tuto pestrou výstavu. 

Ani děti z MŠ Zvídálek nemohly chybět
a v dopoledních hodinách navštívily prostory
slavkovského Bonapartu. Viděly celou řadu

Denně aktuality ze Slavkova

www.veslavkove.cz

Volejbalistky DDM • Foto: archiv DDM

Děti v Praze • Foto: archiv DDM

Děti na výstavě ovoce a zeleniny • Foto: 2x archiv školy
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ninu a nově se představí ve Slavkově fantas-
tická zpěvačka Viktoria Matušovová. Další
účinkující jsou prozatím v jednání, ale již nyní
mohu potvrdit, že je na dobré cestě i jednání
o účinkování dětského pěveckého sbou Hlásek
pod vedením Kateřiny Jirákové“ říká Martin
Křížka. Návštěvníci se také mohou opět těšit
na kapelu složenou z profesionálních umělců
a smyčcové kvarteto Indigo.

„Velmi si vážím toho, že Slavkované navště-
vují vánoční koncert ve stále větším počtu a že
jej přijali jako tradici, která k Vánocům patří.

V loňském roce kapacita sálu již nebyla dosta-
čující a vstupenky byly dlouho dopředu vypro-
dané. Proto jsem se rozhodl letos přidat ještě
jedno vystoupení,“ vysvětluje Martin Křížka.

V loňském roce zpěvák a hudebník předsta-
vil své autorské CD s názvem Vánoční
(ne)duch. Album je k dostání na Informačním
centru na Palackého náměstí. Na stejném místě
je možné již nyní zakoupit vstupenky na oba
koncerty. Na stránkách www.zamek-
slavkov.cz si lístek můžete zakoupit a vytisk-
nout online. ZS-A 

Ani letos nebude v adventním čase chybět
hudba v podání Martina Křížky a jeho přátel
z Městského divadla v Brně. Klasické i autor-
ské písně si však letos budete moci vychutnat
hned dvakrát. Vystoupení se totiž letos usku-
teční dvě v jeden den – v sobotu 16. prosince
v časech 15.30 a 19.30 hodin v sále SC Bona-
parte.

„Mám velkou radost, že se mi opět povedlo
dát dohromady kvalitní sestavu hostů a kolegů
z Městského divadla Brno. Opět se diváci
mohou těšit na Martu Matějovou, Aleše Sla-

Zpěváci z Městského divadla Brno zazpívají
na vánočním koncertu Martina Křížky

Krásné říjnové odpoledne strávili milovníci
zábavy v Městské knihovně ve Slavkově
u Brna. Účastníků akce „Věk nehraje žádnou
roli, přijďte za pejskem do knihovny“, se sešlo
v hojném počtu a společně si užili spoustu zá-
bavy, dozvěděli se něco nového a utužili ro-
dinné vztahy. Celá akce se nesla v přátelském
a humorném duchu. Na své si přitom přišel
každý, jak děti, tak i dospělí. Děti si vyzkou-
šely jaké je starat se o pejska a co vše to ob-
náší. S pomocí svých rodičů či prarodičů
vytvořili nádherné obrázky, procvičili si paměť
v kvízu psích jmen a pohádek s nimi, ale došlo
i na zpěv a říkanky kde se zapojil celý kolektiv.
Na konci si všichni vyzkoušeli, jaké je poslou-
chání psího srdce či dechu a co by měl správný
zdravotní a vycvičený pes umět. Během celé

akce byla přítomnost psa hojně vyhledávána
a i nejmenší účastníci se nemohli kontaktu na-
bažit a neustále jej vyžadovali. Skvělá a stále
usměvavá paní knihovnice, přichystala pro
účastníky i malé občerstvení a spolu s panem
vedoucím knihovny obstarali úžasný výběr
 tematických knih, ke kterým byl i odborný
 výklad.

Nálada byla po celou dobu výborná, což vy-
tvořilo báječnou atmosféru. Odměnou pak
bylo příjemně strávené odpoledne se spous-
tami vykouzlených úsměvů na tvářích všech
zúčastněných. Rozdávání radosti či pomoci
v překonání obav, strachu z neznámého, nebo
odpovídání na různé dotazy a předávat tak dal-
ších zkušeností a informací dále.

Za vydařenou akci děkuji všem zúčastně-

ným a těším se opět na viděnou na dalších
 akcích!

Za organizační tým Sabina Maláčová

Akce byla pořádána CHS Rainbow for Life
ve spolupráci s Místním akčním plánem roz-
voje vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna
a Městskou knihovnou ve Slavkově u Brna.

S pejskem v knihovně

ZÁMEK SLAVKOV – AUSTERLITZ www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz

Loňský koncert M. Křížky • Foto: 2x archiv MK

S pejsky v knihovně • Foto: 3x archiv ZS-A
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Srdečně Vás zveme na letošní novinku mezi
pohádkovými prohlídkami. V neděli 19. 11.
2017 uvádíme první reprízu pohádky Kráska
a zvíře, která se odehraje v prostorách prohlíd-
kové trasy Historické sály.

Zejména děti s rodiči jsou tak součástí krás-
ného příběhu a ocitnou se v těsné blízkosti
krásné Běly, ale také děsivé Bestie. Tím záro-
veň upozorňujeme na poněkud děsivější ele-
ment v prohlídce a nedoporučujeme ji dětem,
které se bojí. Začínáme v 13.30, 14.30 a 15.30
hodin. Prohlídka trvá přibližně 45 minut
a z důvodu omezené kapacity je nutná před-
chozí rezervace na tel. 544 227 548.

Vlastní kostýmy dětí jsou velice vítány, ale
nejsou podmínkou. Těší se na Vás průvodci
zámku! ZS-A

Kráska a zvíře – pohádková prohlídka zámku

V neděli 3. prosince bude pro děti připraven
předvánoční program na zámku. V časech
12.30, 13.30 a 14.30 h. se můžete jít podívat
na čerty do zámeckého podzemí v rámci spe-
ciální oživené prohlídky. Vstupenky za 150
Kč/dospělý nebo 90 Kč/dítě doporučujeme
z důvodu omezené kapacity rezervovat na tel.
544 227 548 a na pokladně vyzvednout nej-
později 15 min. před prohlídkou.

Od 13 hodin bude vstupní hala zámku pro-
měněna v nebe a Ježíškovu poštu, kde si děti
napíší nebo nakreslí dopis Ježíškovi a ve vla-

stnoručně vyrobené a speciálním razítkem ora-
žené obálce jej vhodí do schránky. V 15.30 h.
potom mohou děti na nádvoří očekávat příjezd
Mikuláše s čertem a andělem.

Současně bude na zámku přístupná výstava
mechanických betlémů s vánočními stro-
mečky, a to výjimečně až do 17 hod. Následně
se můžete přemístit na slavkovské náměstí, kde
Vás čeká v 17.30 hodin slavnostní rozsvícení
vánočního stromu.

Srdečně zve Zámek Slavkov – Austerlitz
a město Slavkov u Brna

Mikuláš na zámku

Veršované kostýmované
prohlídky zámku 

Vážení čtenáři, račte znát,
že zas budeme na zámku hrát.
Ve verších k vám promluvíme,
historii oživíme.
Manželka zakladatele zámku
vyřeší záludnou hádanku.
Václav Antonín Kounic, kníže,
poví o svých fobiích blíže.
A Napoleon vám prozradí,
jak si s nepřítelem poradí.
Skupina Per Vobis hraje pro vás
2.12. v následný čas:
10.30, 11.30, 12.30, 14.30 a 15.30.
Rezervace lístků na pokladně zámku,
mailem na rezervace@zamek-slavkov.cz,
nebo na telefonním čísle 544 227 548.

Těší se na vás skupina Per Vobis

Čteme si s babičkou
Zveme děti ve věku od 5 do 10 let s do-

provodem do Městské knihovny ve Slav-
kově u Brna. Čekají na ně babičky
a dědečkové se zajímavým čtením i dopro-
vodným programem. Termín: úterý 7. lis-
topadu v 17 hodin.

Přijďte – těšíme se na vás!
Městská knihovna ve Slavkově u Brna

Pozvánka na Vánoční
prodejní výstavu

Dovolujeme si vás pozvat na Vánoční pro-
dejní výstavu ve dnech 25. a 26. listopadu. Vý-
stavu si pro vás připravila trojice autorek
Jelínková Veronika, Křetínská Hana a Taube-
rová Pavla. Akce se uskuteční v Rubensově
sále Zámku Slavkov – Austerlitz v čase 9–16
hod. ZS-A

Jak je již tradicí, i tento rok Vám nabídneme
vánoční inspiraci v podobě výstavy vánočních

Výstava betlémů a vánočních stromků

Oživené prohlídky s čerty
Zveme Vás na oživené prohlídky podzemí

s čerty, které se uskuteční v rámci program Mi-
kuláš na zámku v neděli 3. prosince v časech
12.30, 13.30 a 14.30 hodin.

Svatomartinské slavnosti
Zveme Vás v sobotu 11.

listopadu do prostor zá-
meckých kasemat, kde se
budou konat od 9 do 17
hodin Svatomartinské
slavnosti. Následovat bude
v zámeckých kasematech
diskotéka s čerty od 15 do 16 hodin. Od 9 do
17 hodin bude probíhat gastrojarmark, v 11
hodin můžete před infocentrem očekávat pří-
jezd svatého Martina a až do 17 hodin bude
probíhat ochutnávka svatomartinských vín.

Pohádkové podzámčí
Zveme Vás do pohádkového podzámčí

v rámci Svatomartinských slavností, které se
uskuteční v sobotu 11. listopadu v zámeckých
valech v době 13–15 hodin, kde můžete potkat
vodníka, Popelku Sněhurku a další pohádkové
bytosti. Následovat bude v zámeckých kase-
matech diskotéka s čerty od 15 do 16 hodin.

stromečků, které nazdobí děti a studenti slav-
kovských škol. Stromečky doplní přehlídku
těch nejkrásnějších betlémů ze sbírky pana
 Bohumila Duška v galerii v přízemí. Přijďte se
k nám nejen inspirovat, ale i oddechnou
v předvánočním shonu.

Těšit se na Vás budeme od 2. 11. 2017 až do
ukončení sezony a uzavření Zámku Slavkov –
Austerlitz dne 10. prosince 2017 každý den
kromě pondělí od 9 do 16 hodin. Vstupenku si
můžete zakoupit na pokladně zámku 50–40–30
(dospělý–důchodce–dítě).

Vernisáž k výstavě proběhne 2. 11. 2017
v 16 hodin. Jste srdečně zváni. ZS-A

Svatby na zámku ve vybraných termínech 24. 3. a 28. 4. 2018 se slevou 20 %
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Ani letos nechyběla v programu zámku tra-
diční podzimní akce pro děti Zámecké dýňo-
braní. Kromě vyřezávání dýní a dětské dílny se
letos mohli návštěvníci zapojit také do soutěže
o nejlepší dýňový pokrm. A že bylo co ochut-
návat – od sladkých dezertů, bábovek, muffinů,
polévky až po indické kari. Hodnotit mohli
všichni, kteří přišli (a na které zůstalo). Náv-
štěvníkům nejvíc chutnal lahodný cheesecake

od majitelky zámecké kavárny Jany Mrňkové,
která za své kulinářské dovednosti vyhrála pou-
kaz do wellnes hotelu v Hustopečích.

Novinkou letošního dýňobraní byl i minijar-
mark, který vytvořili zejména slavkovské ře-
meslnice s dekoracemi nebo pletenými
výrobky. Díky spolupráci s bylinkovou zahra-
dou Sonnentor mohli návštěvníci ochutnat také
lahodný podzimní čaj.

Dýňobraní po desáté: soutěž o nejlepší dýňový pokrm
I letos se mohly děti kromě dlabání dýní vy-

řádit i v dětské dílničce, kterou si připravilo
Komunitní centrum Korálky. Děti si na závěr
svého tvoření mohly užít napětí. V zámeckém
podzemí je čekala stezka odvahy, při které
měly možnost si rozsvítit svoji vlastní dýni.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na krás-
ném programu. I díky nim se letos podařilo
přilákat téměř tisíc rodičů a dětí. vs

Jízda sv. Huberta
V sobotu 21. října se

v zámeckém parku usku-
tečnila ve spolupráci
s Jezdeckým klubem Aca-
ballado a zámku Slav-
kov – Austerlitz tradiční
jízda sv. Huberta. Po pří-
jezdu jezdců proběhlo po-
žehnání koním a jezdcům.
Následovala soutěž ve
skákání Mini-maxi a oblí-
bené „Halali“ aneb hon na
lišku. Akce se i přes nepří-
zeň počasí vydařila a již
nyní se těšíme na další
ročník! ZS-A

Dýňobraní • Foto: 4x archiv ZS-A

Jízda sv. Hubert • Foto: 5x archiv ZS-A
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Program kina Jas – listopad
sobota 4. listopadu, 19.30 hodin
BÁBA Z LEDU
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) pozvolna měnit svůj stereotypní
život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů (Marek Daniel, Václav Neužil), snach (Petra Špalková, Tatiana
Vilhelmová) a vnoučat. Zatímco šedesátnice Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí
na idyličnosti a postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů má nějaké tajemství. Příběh rozkrývající nelehké vztahy
mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku. Režie: Bohdan Sláma. Hrají:
Zuzana Krónerová, Pavel Nový, Daniel Vízek, Václav Neužil ml., Tatiana Vilhelmová. Žánr: Drama / Komedie / Romantický 
106 minut, v původním českém znění, mládeži přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč

neděle 5. listopadu, 16.30 hodin
PÍSEŇ MOŘE
V bájné krajině starých Keltů žije na osamělém majáku otec s dcerou a synem. Život celé rodiny se obrátí vzhůru
nohama ve chvíli, kdy se ukáže, že malá dcerka je poslední z tuleních víl. Jedině ona totiž může písní moře zachránit
všechny pohádkové bytosti, které proměnila v kámen čarodějnice Macha. Nádherně animovaný svět keltských mýtů
a nadějeplné vyprávění o síle rodičovské a sourozenecké lásky vynesly mladému režisérovi nejen srovnání s největšími
mistry animovaného filmu, ale také už druhou nominaci na Oscara. Režie: Tomm Moore. Žánr: Animovaný / Rodinný /
Fantasy
94 minut, český dabing, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 11. listopadu, 19.30 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
V dalším pokračování svých fantastických dobrodružství se kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemi-
losrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara
(Javier Bardem), kterým se podařilo uniknout z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou touhou je připravit o život každého
piráta - a zejména Jacka. Režie: Joachim Rønning, Espen Sandberg. Hrají:  Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush,
Brenton Thwaites, Kaya Scodelario. Žánr: Akční / Dobrodružný / Fantasy
129 minut, český dabing, mládeži přístupný, vstupné 80 Kč

neděle 12. listopadu, 16.30 hodin
HODNÝ DINOSAURUS
Animovaný film „Hodný dinosaurus“ si pohrává s otázkou: Co kdyby asteroid, který jednou provždy změnil život na
Zemi, naši planetu minul a obří dinosauři nikdy nevyhynuli? Pixar Animation Studios vás zvou na dobrodružnou výpravu
do světa dinosaurů, kde se Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem. Na cestách drsnou, ale překrásnou divočinou
se Arlo naučí čelit svému strachu a zjistí, že je schopen velkých činů. Režie: Peter Sohn. Žánr: Animovaný / Fantasy /
Dobrodružný / Komedie / Drama / Rodinný
93 minut, český dabing, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 18. listopadu, 19.30 hodin
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Filmová trilogie ZAHRADNICTVÍ se skládá ze tří samostatných filmů odehrávajících se na pozadí nejdramatičtějších
období minulého století a časově předchází oblíbenému snímku Pelíšky. Vypráví o třech rodinách: rodině leteckého ra-
diotelegrafisty, rodině majitele kadeřnického salonu a rodině majitele zahradnictví. RODINNÝ PŘÍTEL je melodrama
odehrávající se ve 40. letech za německé okupace, kde tři mladé ženy a dvě děti čekají na návrat svých vězněných
mužů a otců. Film je příběhem lásky, která nesměla být naplněna, vypráví o věrnosti, touze, vině a lásce, o odchodech
a návratech, o rodině, rodičích a dětech. Jde o rodinný portrét viděný pohledem žen, které osud svedl dohromady. Režie:
Jan Hřebejk. Hrají: Ondřej Sokol, Aňa Geislerová, Martin Finger, Jiří Macháček, Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Karel
Dobrý, David Novotný, Lenka Krobotová, Sabina Remundová, Žánr: Drama
130 minut, v původním českém znění, mládeži přístupný, vstupné 75 Kč

neděle 19. listopadu, 16.30 hodin
OVEČKA SHAUN VE FILMU
Život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu, Shaun musí poslouchat a dělat co farmář
nařídí. Jak jen mít jeden jediný den volna? To chce pořádný plán, takže Shaun vymyslí způsob, jak mít zase jeden od-
počinkový den. Shaun a další ovce přijdou s mazaným trikem jak farmáře uspat. Když farmářův věrný pes Bitzer zjistí,
co ovce udělaly, celý plán končí. Jenže nedopatřením se farmař nedostane na farmu ale do města. Stádo se Shaun
v čele se rozhodne napravit svoji chybu a vydá se do velkoměsta najít farmáře a jeho věrného Bitzera. Režie: Mark
Burton, Richard Starzak Žánr: Animovaný / Fantasy / Dobrodružný / Komedie / Rodinný
85 minut, český dabing, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

sobota 25. listopadu, 19.30 hodin
ÚKRYT V ZOO 
Antonina Zabinská (Jessica Chastain) práci v manželem řízené zoologické zahradě ve Varšavě přímo zbožňuje. Když 1.
září 1939 napadne Německo Polsko, pocítí to zahrada prakticky okamžitě. Bombardování a ostřelování města ve vteřině
zničí všechno, co manželé Zabinští léta budovali a své odborné znalosti můžou Antonina a její muž Jan (Johan Helden-
bergh) využívat jen k chovu prasat. Právě tady ale leží začátek cesty k jejich odvážnému plánu. Prasata totiž krmí
zbytky, které vyprodukují obyvatelé varšavského ghetta. A pro ně jezdí Jan pravidelně s náklaďákem. Ale zpátky neodváží
jenom ty zbytky, ale také lidi, které pak ukrývají ve sklepních prostorách pod zahradou. Režie: Niki Caro. Hrají: Jessica
Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl, Iddo Goldberg, Shira Haas Žánr: Životopisný / Drama / Historický / Válečný 
127 minut, český dabing, přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč

neděle 26. listopadu, 16.30 hodin
JÁ, PADOUCH 3
Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a tak ho vyhodili
z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý. Nejmladší
dcera Agnes touží po živém jednorožci, který bude neuvěřitelně heboučký. A do toho všeho se Gru dozví, že má dvojče,
které je mu k nerozeznání podobné. Režie: Kyle Balda, Pierre Coffin. Animovaný / Akční / Dobrodružný / Rodinný
90 minut, český dabing, mládeži přístupný, vstupné 65 Kč

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
ředitelka příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz

vyhlašuje výběrové řízení na místo

pracovník oddělení programu
a marketingu

pozice: referent Informačního centra

Druh práce: referent Informačního centra
Místo výkonu práce: Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková or-

ganizace, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna
Požadované předpoklady:
- minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, VŠ výhodou
- znalost dvou světových jazyků, z nichž jeden je angličtina
- výborné komunikační dovednosti, příjemné vystupování a kul-

tivovaný projev, schopnost týmové práce, schopnost samostat-
ného řešení problémů, loajalita, spolehlivost a pečlivost,
možnost čelit stresovým situacím, časová flexibilita

- znalost práce na PC (MS Office)
- řidičský průkaz skupiny B
Vítané předpoklady:
- tvorba grafických návrhů, orientace ve správě webu
- orientace v dotačních programech, znalosti z oblasti cestovního

ruchu, kultury, propagace
Náplň práce:
- každodenní komunikace s klienty, návštěvníky infocentra
- správa webových stránek a sociálních sítí (vkládání příspěvků

aktualizace informací)
- zprostředkování prodeje vstupenek
- aktualizace kalendáře akcí a seznamu turistických objektů
- administrativní činnost spojená s provozem informačního centra
- příprava podkladů pro propagaci akcí
- aktivní podílení se na realizaci akcí
Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč doplní tyto doklady:
- strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní praxi
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- motivační dopis

Termín případného nástupu: 1. prosince 2017
Platové zařazení: platová třída 8 (dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
Pracovní poměr bude uzavřena na dobu neurčitou.
Písemné přihlášky je nutno doručit do pondělí 13. 11. 2017 do
10. hodin (elektronicky), kontaktní osoba: MgA. Martin Křížka,
Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, Palackého
nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, e-mail: krizka@zamek-slavkov.cz,
tel.: +420 724 294 069.
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Přespolní běh – krajské kolo
V letošním ročníku jsme dosáhli pěkného

úspěchu, když družstvo starších hochů ve slo-
žení – Štastný, Kučera, Martinovič, Kachlíř,
Kocman a Šenkyřík, vyhrálo okresní kolo ve
Vyškově. Tímto vítězstvím si chlapci zajistili
postup do krajského kola, které se konalo
v Hodoníně. 

I zde kluci předvedli pěkné výkony a cel-
kově se umístili na 5. místě. Petr Žižlavský

Po stopách brněnských pověstí
V rámci učiva předmětu Člověk a jeho svět

se žáci 5. ročníků vypravili do Brna. V mís-
tech, kde chodí běžně nakupovat, poznávali
historické zajímavosti našeho krajského města.
Paní průvodkyně žákům vyprávěla pověsti
nejen o brněnském draku a kole, ale i o zazdě-
ném radním, proč zvoní na Petrově poledne
o hodinu dříve a další. Během prohlídky Brna
vyplňovali pracovní list. Za správně vyplněnou
tajenku získali poklad, který byl ukryt v brněn-
ské kostnici. 

Žáci neudělali naší škole ostudu. Od paní
průvodkyně dostali velkou pochvalu nejen za
pěkné chování, ale zejména za to, co všechno
o Brně věděli. Hana Stárková

našemu městu, které platí za vývoz modrých
kontejnerů, kam občané ukládají starý papír.
Proto děkuji všem žákům a jejich rodičům,
kteří se do sběru papíru zapojili, protože tako
akce je dobrovolná.

A jaké jsou výsledky školní soutěže?
Celkově bylo nasbíráno 11 tun papíru, což

představuje cca 24 tisíc korun. Z letošních tříd
byla nejlepší VIII.A, která nasbírala 1087 kg
a dále V.A s 959 kg a II.A s 884 kg.

Losování v soutěži Recykluj a vyhrávej
bude v prosinci a v červnu. O případné výhře
budeme informovat.

Vladimír Soukop, ředitel

Výsledky sběru papíru
Ve středu 4. října proběhl sběr starého pa-

píru. Škola se tak zapojila do soutěže Recykluj
a vyhrávej, kde mohou naši žáci získat zají-
mavé ceny, jako je zájezd do Dinoparku,
BRuNO Family parku či do Vida centra.
Kromě této soutěže motivujeme naše žáky
i sladkou odměnou.

Naším cílem je vést žáky k tomu, aby třídili
odpad a tak věnovali pozornost životnímu pro-
středí. Nezanedbatelný je i finanční přínos,
který je převeden na Spolek rodičů a přátel
školy. Tyto prostředky se pak využívají ve pro-
spěch žáků naší školy. Tím, že naši žáci ode-
vzdávají papír ve škole, šetří i prostředky

Vodnická pohádka
Ve čtvrtek 12. října přijelo do naší školní

družiny plzeňské divadelní seskupení zahrát
Vodnickou pohádku, plnou veselých písniček
a hezkých tanečků. Děti byly během celého
představení aktivně zapojovány do velice vtip-
ného děje a některé dokonce dostaly i vedlejší
roli. Tato veselá pohádka vyvolala úsměvy na
tvářích dětí a vzbudila u všech velké nadšení.

Výkony samotných herců a také netradiční
ztvárnění, založené především na spolupráci
s obecenstvem, byly na konci právem odmě-
něny neutichajícím potleskem. Všichni si
z představení odnesly pestré a hluboké pro-
žitky a už nyní se společně s námi těší na další
kulturní zážitek.

Za kolektiv ŠD vedoucí vychovatelka Táňa Hašková

V pátek 13. října naši školu navštívili stu-
denti Lékařské fakulty MU, budoucí paní zu-
bařka a pan zubař, aby si s našimi prvňáčky
popovídali o jejich zoubcích.

Děti se tak zábavnou a nenásilnou formou
dozvěděly spoustu zajímavých a praktických
informací, od samotného složení zoubků a je-
jich počtu, přes škodlivost příliš velkého
množství sladkostí v jejich stravě, až po způ-
sob, jak si nejlépe vybrat ten správný zubní

kartáček i další pomůcky zubní hygieny. Ne-
dílnou součástí dopoledne byla také názorná
ukázka a povídání o tom, jak se mají děti o své
zoubky co nejlépe starat a jak je čistit, aby zů-
staly dlouho zdravé a silné.

Nakonec studenti zkontrolovali techniku
čistění u každého děťátka zvlášť a prakticky
jim jednomu po druhém pomohli i poradili jak
o zoubky co nejlépe pečovat.

Eva Dušková

Zdravé zoubky

Nejlepší sběrači • Foto: archiv školy

Přespolní běh • Foto: archiv školy

Zdravé zoubky • Foto: archiv školy

Stará radnice v Brně • Foto: archiv školy
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Čtvrtý ročník si užívá
dopravní výchovu

V rámci dopravní výchovy se žáci 4.A a 4.B
zúčastnili výuky na dopravním hřišti ve Vyš -
kově. Nejdříve se děti seznámily s vybavením
jízdního kola, dopravními značkami a na závěr
teoretické části si zkoušely řešit jízdu křižovat-
kami. Počasí nám přálo, takže si děti mohly
vyzkoušet i praktickou část výuky – jízdu na
kole na křižovatkách a „v plném“ provozu. Do-
držovat všechna pravidla silničního provozu
bylo pro mnohé malé cyklisty náročné. Zjistili,
že se toho mají ještě spoustu co učit, a všichni
se těší na pokračování… Tak zase v červnu
a tentokrát i se semafory. pj

Minikopaná
Dne 27. září naše škola pořádala okrskové

kolo v minikopané. Naši borci hned v prvním
utkání nastoupili proti odvěkému rivalovi ZŠ
Komenského. I když to byl první zápas turnaje,
kvalita týmů určila, že se jedná o přímý souboj
o první místo. Bohužel, naši chlapci prohráli
po gólech z brejků 3:1. Ovšem v následujících
zápasech si naši kluci spravili chuť. ZŠ Šara-
tice jsme rozstříleli 7:0 a turnajové vystoupení
jsme zakončili výhrou 5:1 nad ZŠ Křenovice.
Děkuji všem hráčům za vzornou účast.

Petr Líznar

V úterý 3. října se žáci ZŠ Tyršova zúčastnili
okresního kola v Přespolním běhu ve Vyškově.
Ve velmi špatném počasí všichni statečně bo-
jovali a někteří dosáhli i vynikajících výsledků. 

Družstvo nejmladších dívek ve složení Julie
Kachlířová (6. A), Sarah Vinklerová (7. A),
Adéla Červinková (7. B), Nela Navrátilová (7.
B), Viktorie Obořilová (7. B), Pavla Čamlíková
(7. B) svoji kategorii vyhrálo a zajistilo si tak
postup do krajského kola. 

Za zmínku stojí i výkony jednotlivců: Sarah

Vinklerová (7. A) – 2. místo, Julie Kachlířová
(6. A) – 3. místo, Tereza Urbanová (8. A) –
2. místo.

Krajské kolo se konalo 6. 10. v Hodoníně.
Náš tým mladších žákyň v silné konkurenci
vybojoval celkově 5. místo. Tahounkou týmu
byla Sarah Vinklerová, která předvedla parádní
výkon a do cíle doběhla na vynikajícím dru-
hém místě. Pochvalu za vzornou reprezentaci
školy zaslouží všechna děvčata. 

pj, zv

Přespolní běh – okresní a krajské kolo

Přednáška o ústní hygieně 
Jaký zubní kartáček si máme vybrat a jak

dlouho si máme čistit zuby? Odpovědi na tyto
otázky a spoustu dalších zajímavých infor-
mací se dozvěděly děti z prvních a druhých
tříd. Přednáška o zdravých zubech se konala
v pátek 6. října a byla velmi zajímavá. Děti
si na promítaných obrázcích mohly prohléd-
nout, jak vypadá chrup, o který se řádně ne-
pečuje, nebo z čeho se zub skládá. Dále si na
zvětšeném modelu ukázaly, jak si správně čis-
tit zuby, což si také pod dohledem přednáše-
jících vyzkoušely. Děti si tak poutavou
formou upevnily správné hygienické návyky,
které by je při péči o zuby měly provázet po
celý život. Im

Vida, žáci letošní IX. B vyhráli v červnu ce-
loškolní brannou soutěž a velkorysé vedení
školy jim umožnilo návštěvu VIDA centra
Brno. A vida, deváťáci se těšili tak, že 3. 10.
nedočkavě přešlapovali před budovou slav-
kovského vlakového nádraží dokonce v plném
počtu.

V devět dopoledne jim začal hodinový vý-
ukový program MAGnetiCKÁ PŘÍTAŽLI-
VOST, který umožnil podívat se na
„magnetismus“ novýma očima. Prostřednic-
tvím krátkých pokusů si žáci vyzkoušeli mag-
netické vlastnosti různých materiálů,

zkonstruovali Gaussovo dělo a pokusili se při-
jít na kloub magnetickému hlavolamu. Jako
suvenýr si na závěr vyrobili magnetickou plas-
telínu. V další části dne na žáky čekalo přes
170 exponátů unikátní stálé výstavy, rozdělené
do tematických celků Planeta, Civilizace, Člo-
věk a Mikrosvět. Všechny exponáty jsou inter -
aktivní, děti a studenti si tak sami vyzkouší,
jak věci funguji, a lépe si látku zapamatují.
Mnohé exponáty jistě i v našich deváťácích
probudily zvědavost dozvědět se víc o světě
kolem nás. VIDA totiž přináší nejen zábavu,
ale i poznání. Šárka Navrátilová

VIDA IX. B

Přírodovědný klokan
Dne 11. října v ZŠ Tyršova proběhla celo-

státní soutěž Přírodovědný klokan. Cílem or-
ganizátorů je oživit zájem o přírodovědné
a technické obory u žáků základních a střed-
ních škol.

V naší škole se soutěže v kategorii Kadet
zúčastnilo 84 žáků z osmého a devátého roč-
níku. Po dobu 40 minut bojovali s 24 otázkami,
přičemž při správné odpovědi dostali příslušný
počet bodů, ale při odpovědi špatné jeden bod
ztratili. Nejlepšími řešiteli se stali Lucie Gaj-
došíková s 89 body (IX.A), Jakub Šujan s 82
body (IX.B) a Magdaléna Šaňková s 80 body
(VIII.A). zšt

Minulý týden změnili žáci čtvrtých ročníků
místo vyučování. Známé prostředí školní třídy
nahradil příjemný areál vyškovského zoo-
koutku, kde děti absolvovaly vzdělávací pro-
gram o životě lesních a polních zvířat.
Dozvěděly se o způsobu života, potravě,
počtu mláďat a péči o ně. Nahlédly i do jejich
pelíšků a popovídaly si o tom, jak zvířata pře-

žívají zimu. Celé dopoledne se neslo v duchu
společných her, skupinových aktivit a soutěží
a bylo zpestřeno i nahlédnutím do nově ote-
vřené australské expozice, kde se nad hlavami
dětí proháněly stovky papoušků.

Hry na venkovním hřišti byly pro všechny
závěrečnou odměnou.

zšt

Lesní zvířata – vzdělávací pořad
v zoo ve Vyškově

Archiv Slavkovského zpravodaje najdete na

www.veslavkove.cz

Přespolní běh • Foto: archiv školy



VÝSTAVBA BYT  
A RODINNÝCH DOM  
VE SLAVKOV  U BRNA

vyberte si sv j
VYSN NÝ D M

vyberte si sv j
VYSN NÝ BYT

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ
T: +420 725 688 312 / E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové dodavatele
zdravotnických a hygienických výrobků hledá do svého týmu vhodné

kandidáty / kandidátky na pozici

• zázemí prosperující
 mezinárodní  společnosti

• pracovní poměr na dobu
 neurčitou

• čisté pracovní prostředí
• dvousměnný provoz 
• nástup možný ihned

nebo  dohodou
• 3 dny dovolené navíc
• dotované stravování
• firemní akce a benefity
• kooperativní prémie
• příplatky ke mzdě 

nad zákonnou výši
• věrnostní odměny

ŠVADLENA
ZDRAVOTNICKÉ VÝROBY

DĚLNICE VE
ZDRAVOTNICKÉ VÝROBĚ

Náplň práce:
• šití zdravotnických pomůcek

Požadujeme:
• manuální zručnost
• pečlivost
• odpovědnost

Náplň práce:
• ruční balení zdravotnických

 komponentů do operačních setů
• obsluha balicích strojů

Požadujeme:
• manuální zručnost
• pečlivost
• odpovědnost

Nabízíme:

Máte-li zájem o nabízenou pozici, neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu:
Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com nebo na tel. čísle +420 544 425 632, na
mobilu +420 739 529 558, ale také na adrese Lohmann & Rauscher, s. r. o.,
 Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

• 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.
polední přestávka 11.45–12.30 h.JIŽ 15 LET S VÁMI

VELKÝ VÝPRODEJ
KNIH A DVD

se uskuteční 

ve slavkovském SC Bonaparte
ve čtvrtek 2. a pátek 3. 11. 2017 

od 9 do 17 hodin
v malém sále
www.apokryf.cz



CITY

Tel.: 515 537 537   http://www.citymail.cz  obchod@vivo.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

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.

PROSTORY V PŘÍZEMÍ
Nabízím k pronájmu
PROSTORY V PŘÍZEMÍ

100 m2 ve Slavkově u Brna
u parkoviště u náměstí

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

Tel. 737 867 922

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

KADE¤NICTVÍ

Přijmeme
obsluhu čerpací stanice

pro provozovnu

Hodějice.

Tel.: 720 221 008

Sledujte rozpis volných míst v aktuálních
jazykových kurzech tohoto pololetí na

www.jazyky-bucovice.cz
Vyučujeme skupinky dětí od 3 let

až po dospělé.
Letos opět s rodilými mluvčími!

JAZYKOVÉ CENTRUM
SLAVKOV U BRNA, KOLÁČKOVO NÁMĚSTÍ

Obec Nížkovice
nabízí k prodeji

POZEMKY
pro výstavbu RD

v lokalitě V sadech
Pozemky jsou kompletně zasíťovány

včetně komunikací.
Velikost pozemků 620–720 m2. 

Více na webu obce
www.nizkovice.cz/uredni-deska/

Vzpomínka

Neumíme vrátit vteřiny, minuty, hodiny ani dny, ale vzpomínky nás neopouští.

Dne 30. října 2017 vzpomeneme 16. výročí úmrtí paní

ZDEŇKY LOTREKOVÉ

S láskou vzpomínají manžel Ladislav a celá její rodina.

Vzpomínka

Dne 30. října 2017 uplynul rok, kdy odešel navždy pan

IVAN PŘIKRYL
rodák ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomíná přítelkyně Verunka,
děti Ivan a Jitka s vnoučaty, sestry Věra a Alena s rodinami.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka

A láska, která smrti nezná, trvá dál…

Dne 26. října 2017 uplynulo 15 let, kdy od úmrtí
našeho milovaného syna a bratra

LUKÁŠE MOUDRÉHO

Za tichou vzpomínku děkují rodiče a sestra Kristýna.

Vzpomínka

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy nesmíří.

Dne 10. října 2017 jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí pana 

Ing.  S VAT O P L U K A  F L O R I Á N A

Za vzpomínku děkují manželka, syn a dcera s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Dne 11. listopadu 2017 uplynou čtyři roky, kdy nás opustil pan 

M I RO S L AV  C E N E K
a 29. listopadu by oslavil 56. narozeniny. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte se mnou.
Stále vzpomíná přítelkyně Dagmar.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.

Dne 2. listopadu 2017 uplyne šest smutných let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr a strýc, pan

DALIBOR ŠÍCHA

S láskou vzpomínají rodiče a bratr s manželkou.

Vzpomínka
Těžko se s Tebou loučit, těžké je bez Tebe žít,

láska však smrtí nekončí, navždy Tě v srdci budeme mít.

Dne 8. listopadu 2017 to bude 10 let, co nás opustil pan

MIROSLAV SPÁČIL

Dne 14. listopadu 2017 by oslavil 75. narozeniny.
S úctou vzpomíná manželka Marie, syn Miroslav, dcera Anna
a dcery Marie a Jana s rodinami, vnoučata František a Janička.



21SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ10/2017

RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Jarmila Šedá (1926) 20. 9.

Poděkování
Děkuji domácímu hospici pod vedením

MUDr. Vlasty Kučerové a sestrám paní Se-
dláčkové a paní Podzimkové za profesionální
a laskavou péči na poslední cestě mé maminky
a za možnost, aby odešla v rodinném kruhu.
Ještě jednou děkuji. Mirka Vágnerová

Vzpomínka

Dne 11. listopadu 2017 uplynou 4 roky, kdy nás naždy opustil
náš syn, pan

MIROSLAV CENEK

Za vzpomínku děkují rodiče a sestra Jana.

Vzpomínka
S láskou a modlitbou vzpomínáme na rodiče 

LUDMILU A KLEMENTA ANDRYSÍKOVI
Oslavili by letos 85 let života, táta 28. 10. Odešel před desíti lety

9. 11. 2007 a maminka ho za rok v den jeho narozenin následovala.
Mše sv. za ně bude sloužena v neděli 29. října v 8.30 hod.

v chrámu Vzkříšení ve Slavkově.
Dcery s rodinami.

Vzpomínka

Dne 5. listopadu 2017 vzpomeneme 25. smutné výročí,
kdy nás opustil milovaný tatínek a dědeček, pan

VÁCLAV PLACHÝ

Dne 18. listopadu 2017 by se dožila 89 roků
naše maminka, paní

ALŽBĚTA PLACHÁ

S láskou vzpomínají dcera s rodinou.

Vzpomínka
Jen svíci hořící, jen krásnou kytici na hrob položíme.

Tiše se zastavíme, tichounce pomodlíme, na Tebe zavzpomínáme.

Dne 13. listopadu 2017 by se dožila 63 let paní

ALENA MARKOVÁ

Za tichou vzpomínku děkuje manžel Jaroslav.

Vzpomínka
Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, už se k nám nevrátíš, už není naděje. Prázdný je

domov, smutno je v něm, cestička k hřbitovu zůstala jen. Jak tiše žila, tak tiše odešla.
Skromná ve svém životě, tichá ve svých bolestech.

Dne 16. listopadu 2017 vzpomeneme druhé výročí úmrtí paní

AUGUSTINY ANDRLOVÉ
S láskou a pokorou vzpomíná syn Eduard s rodinou.

INZERCE

MONTÁŽ sádrokartonů – 732 236 410.

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

HLEDÁM paní k občasnému úklidu do-
mácnosti. Tel. 723 478 071.

HLEDÁM byt 2-3+1 ve Slavkově , Bučovicích
nebo Rousínově. Tel.: 736 123 995.

NUTNĚ hledám ke koupi dům – Slavkov
nebo v okolí max. do 20 km. Tel. 732 434 910.

POSTARÁM SE o chod domácnosti (úklid,
vaření, praní atd.) a o Vaše blízké. Vyučená
zdravotní sestra s praktickými zkušenostmi
v pečovatelských službách pro nemohoucí
a seniory 150 Kč/h. Tel. 728 209 872.

KOUPILI jste nábytek? Smontujeme Vám ho.
Tel.: 722 522 022.

PŘIJMEME zkušeného zubního technika
do zubní laboratoře ve Slavkově u Brna.
Zhotovujeme fixní, snímatelné a kombino-
vané náhrady. Možný i zkrácený úvazek.
tel.: 605 830 218.

PRONAJMU garáž v sídlišti Nádražní. Tel.
734 693 578. 

NOVĚ OTEVŘENO!
Hradební 1441 (bývalá prodejna 

zdravé výživy)

• značkové psací soupravy • dárková
balení pochutin • karibské rumy, 
vína, originální čokolády a další

ORIGINÁLNÍ DÁRKY

KALENDÁŘE A DIÁŘE

ZA SUPER

CENU!

Nová kniha s názvem Slavkov u Brna v době světových
válek se již připravuje do tisku a veřejnosti bude představena
v rámci Vzpomínkových akcí v sobotu 2. prosince dopole-
dne. Zájemci si knihu mohou zarezervovat již nyní na e-mail
info@bmtypo.cz nebo na telefonu 544 220 661. Kniha bude
od toho dne v prodeji. Prodejní místa budou ještě upřesněna.
V úterý 5. prosince se uskuteční v Rubensově sále zámku be-
seda o knize. red.

Nová kniha
o válkách ve Slavkově bude
 představena veřejnosti
v sobotu 2. prosince

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

www.papouscizoo.cz

OTEVŘENO DENNĚ
až do 18. listopadu
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Výstava drobného zvířectva
Zveme vás na VI. slavkovskou výstavu

drobného zvířectva, která se koná 10. a 11. lis-
topadu v chovatelské hale, Polní 1423 ve Slav-
kově u Brna. Otevřeno v pátek 8–18 h.,
v sobotu 8–13 hodin.

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

a zpěvačka a herečka Dáša Zázvůrková. Nám
byly sympatické i proto, že naše předvedení vy-
chválily až do nebe. Obě seznámily přítomné di-
váky také se svým příštím projektem a životem
kolem profesionálního divadla a filmu.

Za potlesku diváků převzal Milan Hrazdílek
prestižní cenu „Bučovického zajíce“ a pamětní
list za účast na této nesoutěžní přehlídce.

Plni dojmů a vzletné nálady jsme opustili
Bučovice a už jsme se těšili až „vypukne“ so-
botní a nedělní představení ve Slavkově. S.O. 

Rozebrali jsme Bučovice
Po úspěšných představeních v Praci a Tva-

rožné, jsme se s inscenací „Dámský krejčí“
zúčastnily v pondělí 16. října 2017 na ochot-
nickém divadelním festivalu Miroslava Dole-
žala v sále Katolického domu v Bučovicích.

Zcela vyprodané hlediště zhlédlo – zatím –
nejlepší provedení francouzské frašky G. Feyde-
aua. A dovedlo ocenit práci našeho týmu dlouho
trvajícím a srdečným potleskem. Hostem a pat-
ronem našeho představení byla dvojice milých
a příjemných dam: herečka Jitka Sedláčková

SpaceX – Fenomén
 současné kosmonautiky

Vážení příznivci MSKA ve Slavkově. Při za-
kládání naší pobočky jsme si kladly za cíle
nejen plnit poslání Moravsko-slezské křesťan-
ské akademie, ale také tímto způsobem popu-
larizovat vědu a vědecký pokrok. Proto
následující přednáška se bude lehce vymykat
z obvyklého stylu. Naše pozvání totiž přijal
jeden z největších současných českých popula-
rizátorů kosmonautiky, hlavní autor serveru
www.kosmonautix.cz, Dušan Majer. Téma
přednášky se nabízí úplně samo, protože úspě-
chy americké soukromé společnosti jsou prostě
ohromující a budí pozornost nejen v žadách
laiku ale hlavně pak v prestižním kruhu kos-
mických velmocí. O Elonu Muskovi, zaklada-
teli a majteli SpaceX, si můžeme myslet
mnoho, ale určitě mu nemůžeme upřít jeho
smělé cíle, které se mu daří postupně plnit a to
ve všech oblastech techniky. SpaceX je dnes už
jeden z nejvýznamnějších hráčů na poli kosmo-
nautiky a velmi výrazně šlape na paty takovým
gigantům jako je ruský Roskosmos, Činské ná-
rodní kosmické agentuře či i evropské ESA. 

Tímto Vás tedy všechny zveme na přednášku
s názvem SpaceX – historie, současnost i bu-
doucnost, která se uskuteční dne 22. 11. 2017
v 19 h. v prostorách slavkovského kina Jas.
Vstupné bude jako obvykle dobrovolné. 

Dušan Majer je český
odborník na kosmonautiku.
Je šéfredaktorem úspěš-
ného českého blogu o kos-
monautice a autorem
pořadů Vesmírné výzvy
a Dobývání vesmíru, které
vycházejí na internetové

televizi Stream.cz. Také jej můžete znát z ži-
vých komentovaných přenosů startů raket na
serveru www.youtube.com. Za svoji činnost
obdržel několikrát cenu Akademie věd České
republiky za popularizaci vědy. 

Zve kolektiv MSKA ve Slavkově

Velké plátno slavkovského kina přímo na-
bádá k tomu, abychom jej využili i k promítání
velkých a krásných fotografií. A shodou okol-
ností se nám nedávno naskytla příležitost spo-
lupráce se známou cestovní kanceláří Kudrna,
a proto Vám můžeme s radostí oznámit, že ve
středu 8. 11. 2017 v 19 h. k nám přijede cesto-
vatel Robert Bazi Bazika, který má pro nás
všechny přichystanou prezentaci o cestě Mol-
davskem a Moldavií aneb toulkami Besarábií.

Moldávie nebo Moldavsko? Kde vlastně leží
a existuje vůbec? Evropa nebo Asie? Most
nebo propast mezi Západem a Východem? Nej-
rychleji se rozvíjející oblast nebo zapadákov
světa? Skanzen komunismu nebo úsvit lepších
časů? Činorodé podhoubí multietnického kvasu
nebo časovaná bomba nesmiřitelných stran?
Kam kráčí a kdo o něj vlastně má zájem? 

Spousta otázek a nelehkých odpovědí dělá
z tohoto ne příliš známého, ale o to více zají-
mavého koutu Evropy unikátní kolbiště hranič-
ního pásu mezi Západní a Východní civilizací,
kde na pradávném historickém odkazu gčto-
dáckých sídlišť, skalních klášterů a strážních
pevností píše směsice mnoha národností své
současné dějiny, aby urazila co největší kus
cesty v honbě za prosperitou. 

Robert Bazi Bazika – živí se prací ve strojní
konstrukci. Ve volných chvílích vychovává své
dva syny, a pokud to jde, cestuje, filmuje a vy-
rábí cestopisné dokumenty. Rád leze po horách,
v lezečkách sice už moc ne, ale via ferraty ty
zřejmě zůstanou jeho celoživotní potěchou.
Kromě toho vede loutkové divadlo a rekreačně
si zajezdí na kole či pinkne volejbal.

Na přednášku zve kolektiv slavkovského kina Jas

Vydejte se na cesty společně s kinem Jas

Dámský krejčí • Foto: archiv spolku

Dušan Majer
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Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: ne-

děle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro
děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.

Svátost smíření každou středu 19–20 h. v kostele
a přede mší sv. v úterý, pátek a neděli ráno i večer. 

Setkání mládeže každý pátek od 19.00 na faře.

1. 11. Slavnost všech svatých, středa, 18 h. farní kostel.
2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé (Dušiček), mše sv.

8.00 na Špitálce, 9.00 v penzionu a v 18.00 ve farním
kostele.

Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od 1.–8. 11.
za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, mod-
litba za zemřelé na hřbitově).

3. 11. Návštěvy nemocných.
3. 11. Mše sv. v 18.00 na Špitálce.
4. 11. Mše sv. v 7.30 na Špitálce.
12. 11. Duchovní obnova pro manžele „Milovat a ctít

- jak prožívá muž a žena manželský slib“. Přednáška,
obnova manželských slibů a modlitba, vede P. Milan
Mihulec, SDB., 15.00-18.00 fara Slavkov. Hlídaní dětí
zajištěno.

13. 11. Cestopisná přednáška paní Rubešové, 18.00
farní sál.

15. 11. Adorační den farnosti, 9.00–20.00 farní kostel.
25. 11. Duchovní obnova pro muže, vede P. MUDr. Bog-

dan Sikora, OFM.v Domě sv. Rodiny 9.00–17.00,
hlaste se 2 dny předem.

30. 11. Mše sv. v penzionu v 8.00.
30. 11. Zádušní mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova,

18.00 kostel Vzkříšení Páně.

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.45 h.,
nebo se  domluvte na tel. 732 289 270 nebo 604 280 160.
slavkov@dieceze.cz,  www.farnostslavkov.cz

Lidové Vánoce 
Dnes už si Vánoce bez Ježíška, kapra a stro-

mečku pomalu ani nedovedeme představit.
Naši předci slavili Vánoce i bez toho. Měli ši-
roké spektrum jiných tradic a obyčejů, které už
vymizely nebo se provádějí v upravené podobě.

Pojďme se přesunout do starých dob zhruba
do 19. století a podívejme se, jak tehdy proží-
vali období Adventu a Vánoc. Setkání s vánoč-
ním folklorem na Slavkovsku proběhne
v divadelní kavárně 17. 12. 2017 od 16 hodin
v Pastoračním centru.

Zazní zde lidové koledy, nářečí a ukážeme si
i některé lidové zvyklosti, které se u nás ve
Slavkově a přilehlých obcích prováděly.

Těší se Divadelní spolek Slavkov u Brna, z.s.
a Slavkovské króžek, z.s.

V neděli 15. října 2017 se po 4 letech konala
ve Slavkově slavnost udílení biřmování. Tato
svátost tvoří se křtem a eucharistií (svaté přijí-
mání) trojici svátostí, zvaných „iniciační“. Jinak
řečeno jsou to tři svátosti, jejíž přijetím je člo-
věk plně uveden do dospělého křesťanského ži-
vota. Biřmování, neboli svátost přijetí Ducha
Svatého a jeho darů, může a má přijmout každý
pokřtěný katolík, nejlépe v době dospívání. Pří-
prava na tuto svátost obsahuje nové utvoření si
pohledu na víru z pozice dospělého. 

Biřmování udělil ve farním kostele nový po-
mocný brněnský biskup Mons. Pavel Konzbul
27 věřícím, z nich bylo 22 z řad mládeže a 5
dospělých středního věku. Kandidáti byli nejen
ze Slavkova, ale také z Němčan, Hodějic, Her-
špic, Hrušek, Bučovic, Těšan a Pozořic.

Mládež se scházela na přípravě po dobu
dvou let každý pátek mimo prázdnin a vedl ji
o. Milan Vavro a o. Petr Mareček. Součástí pří-
pravy byla mše svatá, potom následovala spo-
lečná půlhodinová modlitba a téma. Probrali
jsme čtyři základní témata katechismu, o vy-
znání víry, svátostech, desateru a modlitbě, ale
věnovali jsme se také různým oblastem víry,
jako je Bible, duchovní život, křesťanské cír-
kve a život křesťana v současné společnosti.
Několikrát přijeli přednášet další kněží, řeholní
sestry nebo členové komunit na témata úcta

Biřmování ve Slavkově

„Nechceme vás, bratři, nechat v nevědo-
mosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se ne-
rmoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li,
že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také
víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše,
přivede spolu s ním k životu.“ 1. Tes. 4,13-14

Milé sestry a bratři, opět se nám v tomto
podzimním čase přiblížil svátek tzv. dušiček,
kdy 2. 11. vzpomínáme na naše blízké ze-
mřelé. Je to svátek velmi starý a jeho slavení
zavedl r. 998 sv. Odilo, benediktinský opat
z Cluny a brzy se rozšířil po celé Evropě.

Jak nás ujišťuje apoštol Pavel ve svém listu
do Tesaloniky, můžeme se ve víře navzájem
těšit a vědět, že Pán přemohl smrt jednou pro-
vždy. Naši drazí nezmizeli do temnot nicoty,
ale naděje nás ujišťuje, že jsou v dobrých
a mocných rukou Božích. Láska je silnější než
smrt. A to je naše naděje. V Kristu je i smrt na-
šich blízkých přemožena. Jistě, toto zatím ne-
vidíme – máme jen oči víry. A právě tato víra

nám dává vidět to, co není lidským očím zatím
viditelné. Pán nám vrátí všechny drahé, kteří
od nás již odešli a my se s nimi znovu setkáme.

Možná pro nás budou i povzbuzením slova
italského teologa R. Cantalamessy:

„Je nutné mluvit o smrti… ne proto, aby-
chom měli strach, ale abychom od něho byli
osvobozeni.“

Srdečně vás zveme na bohoslužby spojené
s modlitbou za zesnulé, které se v naší NO a je-
jich střediscích uskuteční v těchto termínech:
29. 10. ve 13 hod. v Nemochovicích v obecním

úřadě 
5. 11. v 8.30 hod. v Husově sboru ve Slavkově

u Brna
5. 11. v 10.30 hod. v Husově sboru v Kobeři-

cích u Brna           
12. 11. ve 14 hod. v Újezdě u Brna v evange-

lickém kostele
Pravidelná setkání se konají v těchto termí-

nech: 

Památka zesnulých
Bohoslužby v Husově sboru ve Slavkově

u Brna jsou 1., 3., a 5. neděli v 8.30 hod.
Každý 4. čtvrtek v měsíci v 10 hod. je bohos-
lužba v penzionu v Polní ulici. Biblická hodina
se koná dvakrát měsíčně podle domluvy (ob-
vykle v pondělí od 17 hod.) na faře.

Bohoslužby v Husově sboru v Kobeřicích
u Brna se konají 1., 3., a 5. neděli v 10.30 hod. 

V Újezdě u Brna jsou bohoslužby 2. a 4.
neděli ve 14 hod. v evangelickém kostele.

Těšíme se na setkání s vámi při bohosluž-
bách i při jiných příležitostech. Budete-li mít
zájem o pastorační návštěvu v domácnosti,
v nemocnici, či v sociálních zařízeních, nevá-
hejte nás kontaktovat. 

Kontakty: Náboženská obec CČSH ve Slav-
kově u Brna, Jiráskova 959, 68401 Slavkov
u Brna. Pevná telefonní linka na faru ve Slav-
kově u Brna 544 220 889. Mobilní telefon na
ses. farářku je 731 446 476.

Za RS NO CČSH ve Slavkově u Brna D. Vostřelová

k životu, životní povolání, Boží vůle v životě,
známost a manželství, svátost smíření a eucha-
ristie. Někteří mladí se účastnili duchovního
kurzu Heuréka v Českém Těšíně a Celostát-
ního setkání mládeže v Olomouci. Skupina do-
spělých se připravovala během posledních
dvou let jednou za dva týdny. V pátek 13. října
všichni prožili Večer milosrdenství s komuni-
tou Emanuel a přijali svátost smíření jako pří-
pravu na nedělní slavnost. P. Milan Vavro

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

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

Uzávěrka pro inzerci

pátek 17. listopadu do 16 h.
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Biřmování • Foto: T. Cigánek
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„V říjnu déšť pleská po střeše“, jsou slova
Václava Čtvrtka, který ve své básni stručně cha-
rakterizoval jednotlivé měsíce v roce. I letos
v říjnu déšť pleskal po střeše, ale naštěstí se také
objevilo několik krásných slunných dnů, které
dětem umožnily vnímat krásu podzimu a obje-
vovat jeho tajemství. Na procházkách s dětmi
jsme sbírali kaštánky, sledovali, jak se promě-
ňují barvy listí, a zjistili jsme, že v zahrádkách
je spousta plodů čekajících na sklizeň. Některé
z nich jsme zkusili vymodelovat z plastelíny
a z nasbíraných kaštánků jsme vyrobili zvířátka.

Další, pro děti zajímavou činností, která je
spojena s podzimem, je odklízení spadaného
listí. Děti se samy chopily nářadí a spolu s uči-
telkami jej začaly odklízet. Zda jim pracovní
zápal vydrží, ukáže čas. Na stromech je stále
spousta listí, které čeká na první mrazíky a také
na měsíc listopad.

V tomto měsíci jsme se v naší mateřské škole
věnovali také dopravní výchově. Děti se sezna-
movaly se základními dopravními značkami,
významem barev na semaforu, bezpečným cho-
váním na ulici a ochrannými prvky cyklisty
i chodce. V tom jim také pomohl Klaun TÚTÚ,
který naši školku začátkem října navštívil. Přijel
do třídy se svým autíčkem, které si vyrobil z pa-
pírové krabice. Zahrál si s nimi na módní pře-
hlídku, jejímž tématem byly reflexní prvky.
Vybraní modelové a modelky předváděli vesty
s bezpečnostními prvky a reflexní pásky na ruku
nebo na batůžek. Na závěr přehlídky všechny
vyfotil, aby věděli, jak vidí řidič auta chodce za
tmy. Děti si také vyzkoušely bezpečné přechá-
zení silnice a jak se chovat na parkovišti, když
jdeme s rodiči nakupovat. Klaun připravil dětem
nejen zábavu, ale také poučení.

Za KMŠ Karolínka Helena Lungová

Podzim v Karolínce Lampionový průvod
Opět po roce projde Slavkovem za doprovodu

Zámecké dechové kapely lampionový
průvod. V sobotu 11. listopadu v 17 hodin se už
počtrnácté setkáme za kostelem ve Slavkově a po
průvodu městem skončíme na náměstí, kde bude
hořet oheň, vonět svařák a děti dostanou špe-
káčky. Zde také proběhne vyhlášení soutěže
o nejoriginálnější vlastnoručně vyrobený lam-
pion. Soutěžit se bude v kategoriích: děti před-
školní, děti první stupeň, děti druhý stupeň,
dospělí a rodinné týmy. Lampiony budou hodno-
ceny odbornou komisí slavkovských výtvarnic
a umělkyň. Od 18.30 hodin zahraje před radnicí
k poslechu a tanci slavkovská skupina Výlet.

Podrobnější informace o akci i o soutěži
o nejoriginálnější vlastnoručně vyrobený lam-
pion naleznete na webových stránkách
www.austerlitz-adventure.cz.

Austerlitz Adventure

Podzim v KMŠ Karolínka • Foto: 2x archiv školy
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Myslím že většina z nich country hudbu slyšela
vůbec poprvé i když jsme zde narazili i na
2 místní hráče na banjo, jeden z nich s námi za-
hrál i jednu skladbu a Číňani se mohli zbláznit.
Volili jsme klasický bluegrassový repertoár
s několika českými countryovkami a lidovkami. 

Hraní pro naší ambasádu bylo oficiální akcí,
které se účastnili jen pozvaní zdejší politici
a byznysmeni a ti hned po naší první skladbě
zmizeli na připravený raut. Ale náš konzul byl
spokojený, nebo se tak alespoň tvářil. Hodně se
o nás staral také český pracovní ambasády pan
Štěrba, takže moje první otázka na něj byla
jestli nemá jeho rodina kořeny ve Slavkově kde
žije mnoho Štěrbů. Bohužel ze Slavkovem,
tento Štěrba, neměl nic společného, ale zavedl
nás na závěr do České restaurace v Šanghaji
s názvem Krajánek. A jíst česká jídla od čín-
ských kuchařů (gulášová polévka, řízek, pečené
koleno a bramboráky) byl také zážitek.

Ostatně co se týče jídla, šli jsme natvrdo do
místních specialit, kolikrát jsme ani netušili, co
jíme, hlavně v pouličních bufetech všeho druhu
a hygieny. Dostali jsem radu pít kořalku a pivo
kvůli prevenci před možnými střevními prob-
lémy. Této rady jsme se drželi a přežili to a chut-
nalo nám. Nejvíce snad na rautu, který pořádal
organizátor hudebního veletrhu, v hotelu Hilton,
nejdražším ve městě v poschodí s číslem 46.
Restaurace zde umístněná se točila okolo své
osy, což byl taky zážitek, třeba při hledání WC,
které bylo každou chvíli někde jinde.

Město samotné na mě působilo velmi dyna-

Poutníci hráli v Šanghaji

mický dojmeme a lidi byli vstřícní a sympatičtí.
Samotnou kapitolou je sledovat dopravu v uli-
cích, jezdí zde všichni natvrdo, ale jsou prý na
to zvyklí a těžkých nehod zde prý moc není.
Specialitou jsou místní elektrické skútříky,
jezdí všude i po chodnících a nejsou slyšet,
takže člověk musí být stále ve střehu. Bezvadná
věc je sdílené půjčování kol. Je jich tu spousta
na každém rohu. Přijdete přes mobil zapůjčíte
a jedete. Zajímalo by mě jak by ta služba do-
padla u nás.

Škoda, že je Šanghaj tak daleko. Já velmi
nerad lítám a když jsme s Poutníky dostali na-
bídku hrát v tomto městě, moc radost jsem
z toho neměl, ovšem nakonec vše dobře do-
padlo a jsem rád za nové zážitky ve svém hu-
debním životě. 

Po dvanácti hodinách letu přímo do Prahy na
letiště Václava Havla jsem si pomyslel: „Všude
dobře doma nejlépe.“ No a když jsem vystoupil
ve Slavkově z auta, tak jsem si řekl: „Tady je
tak krásně!“

Jiří Karas Pola

Vážení přátelé dobré country hudby, tedy
skupiny Poutníci, v neděli 15. října jsme se vrá-
tili z týdenní šňůry v Šanghaji v Číně. Já jsem
hrál, kromě jiných zemí, v USA i v bývalém
SSSR, takže proč nenavštívit další velmoc
Čínu.

Ve městě Šanghaj jsem hráli po tři dny na
velkém hudebním veletrhu s názvem China
music. Na ploše o něco větší než je brněnské
výstaviště bylo ve všech pavilonech vystavo-
váno tolik hudebních nástrojů a v takové šíři
a kvalitě co si normální smrtelník neumí ani
představit. V Číně je prostě všechno velké,
hotel kde jsme spali, mrakodrapy, pod kterými
jsme chodili, vlastně celé město je obrovské,
odhadem v něm žije až 23 milionů obyvatel.

Poutníci hráli před českou expozicí, tu zašti-
ťovala firma PETROF a Ministerstvo obchodu
s naší ambasádou. Pro tu jsme hráli na závěr při
otevírání Pivních slavností jenž byly součástí
Českého podzimu v Šanghaji. Největší úspěch
měla naše hudba na výstavišti pro obyčejné lidi.

Již po třinácté se do Slavkova sjeli v sobotu
7. října zimní plavci z celé republiky, aby změ-
řili síly v závodě Českého poháru v zimním
plavání. Sešlo se jich celkem 116 z 16 oddílů.
A aby byla statistika úplná – vzduch i voda
měly 13 °C.

V úvodu se předseda pořádajícího oddílu
Fides Brno Ing. Petr Mihola vrátil do roku
2005, k prvnímu ročníku závodu na místním
koupališti. Byl to také úplně první závod, který
se konal jako Mistrovství České republiky
v prsařském způsobu. Tradici účasti slavkov-
ských plavců v zimním plavání založila tehdy
Jana Sekerková, která v závodě žen na 500 m
prsa obsadila druhé a o rok později třetí místo
ve své věkové kategorii. Letos v létě jsme se
s Janou rozloučili naposled.

Po organizačních pokynech ředitele závodu
a vrchní rozhodčí se mohlo začít. Proměnlivé
počasí s několika přeháňkami nezabránilo vý-
borným výkonům. 

Závodníci Fidesu na stupních vítězů stáli na

všech tratích. Na prestižní, kilometrové trati
mezi sebe muži Fidesu pustili do první desítky
jen tři členy jiného oddílu. Loňské prvenství
(čas 12:12,8 min.) obhájil excelentním výko-
nem a nejlepším časem dne 11:49,8 min. Jakub
Kočař následovaný oddílovými kolegy Rosťou
Vítkem a Michalem Slaninou. Druhé a třetí
místo na stejné trati žen obsadily Magda Okur-
ková a Radka Eremiášová. V silně obsazeném
kilometru (42 mužů a 23 žen)se slušně umístili
i slavkovští závodníci. Jirka Pospíšil na 25.
místě, Ivan Marek na 35. místě, Jana Matuští-
ková byla na 13. místě, Jarmila Mašová še-
stnáctá a Hana Matýšková sedmnáctá.

V závodě na 750 m mužů získal pro Fides
třetí místo František Zezula. Svaťa Matuštík
doplaval šestý, Laďa Stejskal desátý. V ženské
kategorii obsadily stupně vítězů hned dvě
Slavkovačky, na 2. místě Helena Pavézková
z FiBr, na 3. místě Jitka Pospíšilová z PK Slav-
kov u Brna. 

Na druhém místě v mužském závodě na

Úspěšný rozjezd zimních plavců
500 m skončil Bedřich Hanuš, Vlaďka Fialová
na šestém místě v ženské kategorii. Na nej-
kratší trati 250 m byla Hana Hložková druhá. 

Neobvyklým a dosud nevídaným zpestřením
se po ukončení oficiální části stal závod roz-
hodčích na padesátimetrové trati. 

Při bojích o body závodníkům vyhládne a je
zvykem, že pořádající oddíl zajistí plavcům
nejen bazén a zázemí, ale také občerstvení. Ve
Slavkově se tentokrát podávala slepičí polévka
a prvotřídní guláš Zdeňka Kyjovského, chleby
s pomazánkou a buchty. S úsměvem a dobrou
náladou vydávaly obědy paní Kyjovská a Ko-
houtková. Na pomoc přišli i další příbuzní
a přátelé plavců, takže se vše zvládlo ke spo-
kojenosti účastníků.

Slavkovský závod byl druhým v sezóně
2017 - 2018, plavce čeká ještě 21 sobot plných
cestování k řekám, rybníkům a nádržím s čím
dál chladnější vodou. 

Na závěr ještě poděkování všem sponzorům.
V. Fialová

Poutníci na výstavišti • Foto: archiv Poutníků

Poutníci v Číně • Foto: archiv Poutníků

Závody v zimním plavání • Foto: 2x R. Lánský
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Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. Čtyř-

hodinový vytrvalostní závod v motokrosu
týmů a jednotlivců, jehož 14. ročník jsme
uspořádali v sobotu 7. října, se povedl. Před zá-
vodem déšť pokropil závodní trať. Závodilo se
na bezprašné trati v podzimním slunci. Tuhý

boj podstoupilo 33 závodníků a ne každý spat-
řil šachovnicový praporek. Dramatické oka-
mžiky zažíval domácí tým s názvem „MATY“
(závodníci Jiří Mazal a Radek Kyjovský). Ve
výborně rozjetém závodě selhala u jejich stroje
převodovka v poslední fázi závodu. Tož snad

to vyjde příště, přátelé!
Jezdecké souboje, ko-
lize a situace tělo na
tělo byly na závodní
dráze často k vidění.
Motokros je holt kon-
taktní sport. Přesto vše
proběhlo ve sportovním
duchu a bez úrazu. Po
vyhlášení výsledků si
vítězové odvezli trofeje
a každý účastník odjíž-
děl s drobnou upomín-
kou na slavkovské
závodění. Pořadatelský
tým si oddechl, že
všechno klaplo. Škoda
pro ty, kteří u toho ne-
byli.

Z cestovatelských vý-

prav zbývá už jen poslední vyjížďka (28. 10.)
do Žďáru nad Sázavou. Přesto už můžeme udě-
lat předběžnou bilanci cestování: Ujeli jsme cel-
kem 10126 km. V sedlech motocyklů jsme
strávili 184 hodin a 11 minut. Procestovali jsme,
kromě naší republiky, sedm evropských zemí.
V kempech či penzionech jsme přespali deva-
tenáctkrát. Celkem se účastnilo cestování 66
jezdců a dvě jezdkyně. Konečně, chcete vědět
víc? Přijďte na besedu o cestování v pátek 8.
prosince do vinárny hotelu Florián a dozvíte se. 

Sezona pomalu dohasíná. V tomto roce už
čekají motorkáře jen sportovně společenské
akce. Tradiční jízda Slavkovem zvaná Vánočka
(neděle 24. prosince). Sezonu 2017 definitivně
uzavře „Plochá dráha“ na horním škvárovém
hřišti stadionu (v sobotu 30. prosince). Pokud
bude mrznout, akce ponese název „Ledová
plochá dráha“. Do sezony 2018 už připravu-
jeme plány. Věřte mi, je na co se těšit. Přidejte
se k nám! 

Podrobnosti najdete na stránkách: mkauster-
litz.cz, fechtl.cz, nebo slavkov.cz v kategorii
kalendárium. Tož, přátelé, těším se na společné
setkání při některé klubové akci.

Za Motoklub Austerlitz V. Jelínek

Jezdíme srdcem

V sobotu 7. října 2017 MK Austerlitz uspo-
řádal už 12. ročník motocrossového vytrvalo-
stního závodu strojů o obsahu do 50ccm, které
se vyráběly do r. 1982 v bývalém Českosloven-
sku. Byl nazván AusterliCzFechtlCup14. 

V týmovém závodě kategorií Fechtl klasik,
úpravy a sport zápolilo na všech površích
včetně vodního příkopu celkem 17 týmů 2x

120 minut a v kategorii Pitbike 12 jednotlivců
2x 45 min. Nejlepší týmy zajely na trati posta-
vené v areálu skladu SÚS JmK (bývalá ci-
helna) za 4 hodiny závodu 225 kol.

O umístění na stupních vítězů rozhodl mini-
mální rozdíl v počtu najetých kol a v kategorii
jednotlivců to bylo dokonce po 90 minutách
jen 21 sekund! Členy týmů, které bojovaly na

Motokrosové závody fechtlů
trati, byly často dvě generace rodin a třetí za-
jišťovala zázemí v depu. Věkový rozdíl mezi
nejmladším a nejstarším jedoucím závodníkem
tak byl úctyhodných 64 let!

Děkujeme všem příchozím za podporu oje-
dinělých domácích týmů a jezdců. Městu Slav-
kovu u Brna a SUS JmK za podporu, bez které
bychom závod nemohli organizovat. Za MK JZ

Závody fechtlů • Foto: 2x M. Marek

�604 220 025
www.miroslava-vodickova.cz
RD, byty, chaty, pozemky 

Slavkov a okolí

AKTUÁLNÍ POPTÁVKA:

 RPro rodinu hledám RD 3+1 - 4+1 s dvorkem 

  RPro klienta hledám malý RD 1+1 nebo 2+1 

 RPro zdravotní sestru hledám menší  byt 1+1 

  R

k demolici.
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www.veslavkove.cz

DIA okénkoZahrádkářské okénko
větve. Ostatní necháme na jaro, kdy prove-
deme výchovný řez. Při tomto řezu ponecháme
asi pět postraních větví, které zkrátíme na 4 až
5 oček. Poslední očko musí směrovat ven, aby
se korunka otvírala. Terminál ponecháme asi
o 15–20 cm delší než ostatní větve. Důležitá je
však úprava kořenového systému, kdy hlavní
nosné silnější poškozené kořeny nůžkami za-
rovnáme asi o 0,5 až 1 cm do zdravé části.
Drobné vlasové vyživovací kořínky pone-
cháme.

Začátek listopadu je nejvhodnější doba pro
výsadbu česneku. K výsadbě používáme zdra-
vou sadbu. Před výsadbou naloupané stroučky
ponoříme na 12 hodin do 4% Sulky proti há-
ďátku zhoubnému. Na stejné místo by neměl
být česnek vysazován dříve jak za 4 roky a také
ne po bramborách a rajčatech.

Když tohle všechno uděláme, tak nám ještě
musí zůstat čas na vypuštění vody z nádrží
a zavlažovacího systému. Vodu, které byl v le-
tošním roce velký nedostatek použijeme na zá-
vlahu stromků, keřů, jahod a ostatních rostlin,
které ponecháváme na záhonech přes zimu.
Potom si již připravíme krmítka pro ptáčky
a očekávejme zimu s dostatkem sněhu pod kte-
rým nehrozí rostlinám vymrznutí a na jaře
bude dostatek vláhy.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Dnešní dia okénko chci celé věnovat Světo-
vému dni diabetu, který je 14. listopadu, kdy
pořádáme DEN PRO ZDRAVÍ. Tento den roku
1891 se narodil kanadský lékař Frederik Grant
Banting, který objevil hormon inzulin, zodpo-
vědný za regulaci sacharidů v našem těle. Inzu-
lin dodnes zachraňuje životy milionům
diabetiků na celém světě. Světová zdravotnická
organizace upozorňuje, že vlivem nezdravého
životního stylu, špatného stravování, pracovního
vytížení, stresu a málo pohybu roste počet one-
mocnění se sladkým názvem diabetes mellitus
– cukrovka. Každých deset sekund se cukrovka
objeví u dvou lidí, každý rok se zvýší počet di-
abetiků o sedm milionů. V ČR je každý desátý
občan ohrožen tímto onemocněním a čekárny
diabetologů jsou plné pacientů, kteří musí celo-
životně brát léky, dokonce si injekčně aplikovat
inzulin a dodržovat léčebný režim. Cukrovka
samotná nebolí, ze začátku se projevuje malát-
ností, nedostatkem energie, častým močením
a vysokým obsahem cukru v krvi, který se ne-
dostává do buněk, aby je vyživoval. Ale říká se
jí „tichý zabiják“, protože dokáže rozvrátit celý
náš metabolismus. Dochází k poškození cév, le-
dvin, nervového systému, očí a špatně se hojí-
cím diabetickým nohám. Nečekejte, až se
cukrovka objeví u Vás a přijměte naše pozvání
k bezplatnému změření krevního cukru – gly-
kémie, tlaku krve, obsahu tuku a k vyšetření
zraku. Jako preventivní akci pořádá Svaz diabe-
tiků ČR ve Slavkově u Brna ve spolupráci
s Městským úřadem a Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou v úterý 14. listopadu DEN PRO
ZDRAVÍ ve SC Bonaparte. V době od 9 do 13
hodin si můžete dát zdarma změřit tělesné hod-
noty, navštívit prodejní výstavu potřeb pro di-
abetiky a výrobků zdravé výživy, přírodní
kosmetiky vybrat si pro sebe nebo své známé
dáreček k vánocům. Můžete také dostat zdarma
nejnovější glukometry, prostřednictvím kterých
můžete ovlivnit své onemocnění. Vstupné je
dobrovolné, vstupenky budou slosované a ně-
kteří účastníci si odnesou domů malý dáreček
jako upomínku na Den pro zdraví. Tato zdra-
votně výchovná akce není určena jen pro diabe-
tiky, ale pro veřejnost našeho regionu. 

Vystavovatelé jsou: Charita Slavkov, Ro-
dinná pohoda Slavkov, Mamma Help Brno, Eli
Optik Slavkov, MTE Brno, B. Braun Avitum
Austerlitz, Integrovaná střední škola Slavkov,
Střední zdravotní škola Vyškov, VZP Vyškov,
Ing. Hana Bačíková – BIO farma Brno, Ilona
Kousalová – přírodní kosmetika Vyškov, He-
lena Těthalová – bylinná kosmetika Blatnička,
Žaneta Karásková – Davídkovo koření Brno,
Eva Hudková – zimní ponožky Brno, Senza
Medica – F. Trubačík Uh. Hradiště, Marie
Zdražilová – detoxikace organismu Slavkov. 

Měření glykémie glukometry Abbot Diabe-
tes – OPTIUM, Roche – ACCU-CHEK, John-
son&Johnson – ONE TOUCH, MTE – FORA
Diamond Prima.

Věnujte proto alespoň jeden den v roce pre-
venci svého zdraví a využijte možnost bez-
platně si otestovat příznaky tak závažného,
trvalého onemocnění, jakým je cukrovka. 

Marie Miškolczyová 

Rady do zahrady – listopad
Pranostika: Svatý Martin přijíždí na bílém

koni. Přijede-li na šedém (mlhy), bude zima
střídavá, přijede-li na žlutém (sucho), přijde
tuhá a suchá zima.

Sezona je prakticky za námi, ovoce pokud
bylo je očesané a uložené ve sklepích. Dny se
výrazně zkracují, často bývá sychravé počasí
a není vyjímkou, že napadne i první sníh. Do-
končujeme práce, které jsme nestihli dodělat
v říjnu a také se zaměřujeme na úklid zahrady,
kontrolu oplocení a ochranu kmínků stromů.
Záhony s trvalkami zakryjeme listím nebo
chvojím a tím je chráníme před zmrznutím.

Po shrabání listí, které dáme do kompostu
a nebo jej zaryjeme do záhonů spolu se zele-
ným hnojením. Takto nahrubo připravené
 záhony necháme promrznout. Tímto jednodu-
chým způsobem promrznou choroby a škůdci.

Velmi důležité je po opadu listí ošetřit bro-
skve proti kadeřavosti. Postřik provádíme při
teplotě nad 7 °C Kuprikolem 50 v koncentraci
0,4–0,5%. 

Nově zakoupené ovocné stromky a keře vy-
sazujeme co nejdříve po nákupu do předem
připravených jam, které musí být větší než ko-
řenový systém. Vhodné je kořeny ponořit na
24 hodin do vody pro oživení stromku. Při
podzimní výsadbě korunku stromku nestří-
háme, pouze odstraníme poškozené a suché

byla otevřena jen pro ně. Mimo svých výtvar-
ných prací hledali i včelí královnu v malém
sále na výstavě včelařů. Když ji našli, tak si
o životě včel povídali s přítomnými zkuše-
nými včelaři. 

V sobotu dopoledne bylo na výstavě docela
rušno zásluhou žáků ISŠ Slavkov obor kuchař
číšník pod vedením paní Sigmundové, kdy
návštěvníci ochutnávali houbovou polévku
z lišek a netradiční pomazánky. Na prodejním
stánku zahrádkářů byla prodávána pravá švest-
ková povidla z naší zpracovny, česká jablka
a Bio mošty od tradičního pěstitele a dodava-
tele ze Střílek. Vše bylo velmi brzy vypro-
dáno, tak jako bohatá tombola. Pravý burčák
z hroznů a archivní lahvové víno přivezlo ro-
dinné vinařství z Nesvačilky. 

Bonsaje pana Navrátila a sbírka kaktusů
pana Ryšavého obdivovali nejen bonsajisté
a kaktusáři, ale zaujaly mnohé z nás pořada-
telů a návštěvníků. Výstavka SOS Slavkov
byla letos o něco chudší, ale dětmi velmi po-
zorně prohlédnuta.

Před odchodem z výstavy se návštěvníci
mohli přesvědčit kolik kvalitních odrůd čes-
neků pro nás vyšlechtili známí pěstitelé. 

Celkově byla výstava úspěšná i když z dů-
vodu chladného a deštivého počasí ji navští-
vilo méně návštěvníků. V loňském roce však
byla návštěvnost rekordní.

Musíme poděkovat všem, kteří nám dodali
své výpěstky na výstavu. Chvála návštěvníků
patří jak pořadatelům, tak také pěstitelům
ovoce a zeleniny. Ještě jednou díky!.

Bohatou úrodu v příštím roce a na setkání
na další výstavě se těší pořadatelé ZO ČZS
Slavkov u Brna a ÚS ČZS Vyškov.

Vladimír Luža

Výstava ovoce a zeleniny
Jablko roku 2017 tentokrát vyrostlo ve Vy-

škově. Jeho květ se skryl před jarními mrazíky
a péčí zahrádkáře Svatopluka Tomka z něj vy-
rostl krásný plod Gold Bohemie. Právě kvůli
jarním mrazíkům, které působily škody všude
jsme měli obavu zda letos výstavu pořádat. Ve
Slavkově sice kvalitního ovoce mnoho nebylo,
ale podpořili nás kolegové z okolí a tak z po-
hledu návštěvníků a zkušených zahrádkářů
bylo vystavované ovoce vysoké kvality. Tuto
skutečnost potvrdil i přítomný předseda ČZS
v Praze Stanislav Kozlík, který předal pohár
vítězi soutěže za přítomnosti předsedy ÚS
ČZS Vyškov Jaroslava Kolečkáře a starosty
Slavkova Michala Boudného.

Návštěvníkům jsme však mohli nabídnout
mnoho dalšího. Na prvním místě dominovala
expozice kterou zásluhou manželů Havelko-
vých a obětavých zahrádkářů z Otnic do ko-
nečné podoby opět zhotovil mistr florista
Jaromír Kokeš. Tato expozice neměla konku-
renci na naší výstavě, ale závidět by ji mohli
i na profesionálních výstavách. 

Expozice na jevišti, která připomněla 60.
výročí založení ČZS zhotovila naše členka –
absolventka floristického kurzu ČZS Marcela
Lužová s pomocí dalších členů. Na levé straně
(rok 1957) jsme ukázali mladším návštěvní-
kům a hlavně školní mládeži, kterých přišlo
v doprovodu učitelů více jak 500, jakým ná-
řadím se pracovalo na našich zahrádkách
dříve. Na druhé straně to byla současná mo-
derní technika kterou všichni známe a bez
které se neobejdeme.

Bez účasti škol a výtvarných prací žáků
a dětí mateřských školek si již výstavy nedo-
vedeme představit. Svá výtvarná díla hledali
žáci škol v pondělí dopoledne, kdy výstava
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Robert Mráz: Na italské frontě
I. světová válka a Slavkov u Brna (IX.)

IX. pokračování – čtvrté čtvrtletí 1917
6. října – Cvičení útoku na nepřátelské zákopy

ostrými ručními granáty a stříhání nůžkami drá-
těné překážky. Hustě sněží, a to nejen na horách,
ale i zde v údolí. Čtvrtá válečná doba, vánoční
zima je zde. Lístek od Marie Tomanové a Bohu-
mila Šafránka z hodů ze Slavíkovic a Josefa
Hrabovského (švagra) z Hodějic 78.

8. října – Sněží a my zase zase pracujeme ve
vile Leiter. Při této příležitosti jsem mluvil se
zajatými Srby, kteří sem asi před třemi dny byli
dopraveni a ve vile Leiter také pracují. Vyprá-
věli mi, mezi nimi též jejich šikovatel, zají-
mavé věci. Je to nešťastný lid. Od roku 1912
jsou ve válce. Mnozí z nich jsou již devátý rok
při vojsku a z domovů již celá léta neobdrželi
zprávy. Na moji otázku, kdo je jim větším ne-
přítelem, zda Bulhaři nebo Turci, odpověděli,
že ovšem Turci. Ale s Bulhary nechtějí mít již
nic společného. Vypravovali, že se jich zmoc-
ňovalo přímo zoufalství, když se viděli ze
všech stran obklíčeni nepřítelem – z jedné
Němci, z druhé Rakušana a z třetí Bulhary.
Bránili se, ale museli podlehnout, vydat se na
milost a nemilost (v roce 1915).

My Češi je zdravíme slovem Nazdar, což
oni velice dobře znají a radostně nám tím
samým odpovídají. Mají nás Čechy rádi, stejně
tak jako my je. Při nich je vidět, že mají pojem
o slovanské vzájemnosti.

12. října – Na dnešní den napadlo na střevíc
sněhu. Lístek od Herminy. Píše mi, že dostali
od bratra Tomáše lístek psaný 6. září v zajetí
v Itálii. Je tam s Františkem Vejvarou a Boh.
Hegrem. 

Kdyby nebylo kamarádů, skákal bych ra-
dostí snad až do stropu. Můj milý bratříček je
živ. Bože, ochraňuj jej i tam ještě a vrať nám
ho zdravého, dej nám zase všem jednou zde na
zemi se sejít.

14. října – Jsme přechodně v našich kasár-
nách, než se odebereme dál. Je neděle, máme

volno, ale do kostela nejdu, jsem nachlazen.
Čtu si v Bibli a Betamii. Dnes mi přinesl
Janák, který si byl na Anderter Alpe pro bed-
ničku, lístek od Arnošta. Ten mi sděluje, že
i lajtnant Májek byl od kompanie odvelen, neví
kam. Při loučení se s Arnoštem se ptal také na
mne.

26. října – Balík od rodičů, ze kterého mám
za stálého hladovění ovšem velkou radost. Pak
čtu Selku, z níž si poznamenávám ze článku
„Vzpomínka na lesy volyňské“ (dle skuteč-
ného příběhu napsal Janík Neposeda, c. k. po-
ručík, takto lajtnant Jan Májek z Hodějic)
následující:

…Nežli se země nad ním zavřela, zapěli mu
druhové:

Když kamarád padl, tak jsme ho odnesli
a jako věrní bratři jsme ho pochovali.
Na jeho hrob slavný pomník jsme mu dali –
odpočívej zde sladce, jsme mu zazpívali.
A kolik takových hrobů jsem viděl od Ho-

monné až po Luck a Karel od Bučače až po
Krakov?

Odpočívejte sladce, vy, hrdinové a země
budiž vám lehkou. Poručík Májek byl totiž
zprvu na ruské frontě.

1. listopadu – Všech svatých. Jsme stále
v pohotovosti připraveni na pochod proti ne-
příteli.

2. listopadu – V útoku na nepřátelské zá-
kopy v řídkém, jehličnatém lese. Polojasná,
mrazivá noc, sníh. Tichý, sdělný rozkaz od
muže k muži: „Nasadit bajonety“ a už se blí-
žíme k nepřátelským drátěným překážkám.
Dostali jsme se až k nim a ležíce na zádech,
začali jsme je přestřihovat. Byla to krušná
práce, ale po vysunutí se konečně z té spleti
silného ostnatého drátu na druhou stranu, za-
ujali jsme postavení asi 30 kroků před ital-
skými zákopy ve třech švarmliniích za sebou.
Vše bylo provedeno z naší strany v úplné ti-
chosti a jelikož i noční temnota nám přála –

měsíc byl na delší dobu skryt za mraky – nedi-
vili jsme se ani, že Italové o naší přítomnosti
neměli tušení. Panoval mrtvý klid a nám, kteří
jsme leželi těsně přitisknuti k zemi, mocně bu-
šila srdce v očekávání příštích věcí. Vtom však
již dal náš velitel píšťalkou znamení k akci.
Okamžitě jsme se vzchopili do pokleku, ráz na
ráz, se vší bravurou jako na cvičišti, vymrštili
jsme svoje ruční granáty vysokými oblouky na
italské zákopy, připraveni po jejich explozi
ihned vyrazit do útoku.

Stovky pušek a několik kulometů začalo do
nás pálit ze všech stran, takže nám nezbývalo
nic jiného, nežli rychle ustoupit.

3. prosince – Asiago bylo kdysi město sku-
tečně výstavné. Nyní však leží úplně celé i se
všemi okolními osadami v rozvalinách. Po dva
dny a obě noci pouze s malými přestávkami
zuří nedaleko od nás naše dělostřelecká bub-
nová palba. Je to úžasné, jakoby při zemětře-
sení.

24. prosince – Štědrý den. Dostali jsme kou-
sek čokolády, několik cigaret, víno a sýr. To
bylo za dne. Večer jsme však měli skvělou
menáž: velký bílý knedlík vuřtem naditý, po-
lévku, maso, vuřt a bílý pšeničný chléb, chutný
jako žemle. Celkem se zde máme na stravu
mnohem lépe nežli v zákopech.

Ač vánočního stromku nebylo, slavili jsme
svátky celkem pěkně a klidně. Od půlnoci má
opět slovo naše dělostřelectvo. Naši stále útočí
a sice nedaleko od místa, kde jsme byli my.

25. prosince – Hod Boží vánoční, máme zde
v lese polní mši sv. Naše děla zvou dále přes
celý den, den, kdy se nám narodil Spasitel
kníže a hlasatel míru a pokoje.

31. prosince – Vzpomínám, jak je doma
krásně a my zase cvičíme ve sněhu. Je to mi-
zerné, přitom důkladně mrzne, jsme totiž ve
výšce 1400 m nad mořem.

Podle válečného deníku R. Mráze sepsal
Stanislav Mráz

VÁNOČNÍ VÝPRODEJ KNIH

Knihy zakoupíte v redakci Slavkovského zpravodaje (BM typo),
Brněnská 642, Slavkov u Brna

40,- 20,- 10,- 10,-
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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

Běžecký týden
V úterý 3. října proběhlo okresní kolo

v přespolním běhu hochů a dívek ve Vyškově.
Kluci běželi 3300 metrů a umístili se
na 4. místě. Dívky zdolávaly vzdálenost
1700 metrů. Běželo se v příjemném podzim-
ním počasí.

Holky si doběhly pro postup do krajského
finále, které se běželo následující pátek v Ho-
doníně. Družstvo ve složení: Gajárková, Vy-
skočilová, Šlancarová a Kachňová skončilo na
trati dlouhé 3000 metrů na pěkném pátém
místě. Za předvedený výkon je potřeba holky
pochválit.  R. Vaňura, ISŠ

Pohár Univerzity obrany
Soutěž o Pohár Univerzity obrany Brno pro-

bíhala 26. září ve sportovním areálu univerzity
a soutěžilo se v trojčlenných družstvech. Zá-
vodilo se v běhu na 4 km a zároveň se plnily
vědomostní testy v angličtině.

Potom soutěžící absolvovali různé pohy-
bové aktivity: lukostřelbu, technický závod
koloběžek, překonávání překážek, hod graná-
tem na cíl, střelbu ze vzduchovky a zdolání le-
zecké stěny. Více než o závod šlo o to, aby si
žáci přiblížili studium na vojenské univerzitě
a možnost případného zaměstnání v armádě
ČR. Našemu družstvu ve složení Šlancarová,
Suvdaa a Tököli se soutěž líbila a chtějí příští
rok opět reprezentovat naši školu.

J. Lekavý, ISŠ

Dne 21. září 2017 jsem s ostatními ubytova-
nými žáky na domově mládeže navštívila ver-
nisáž výstavy fotografických obrazů Jadrana
Šetlíka, která se konala v galerii slavkovského
zámku. Výstava portrétů byla zahájena přehlíd-
kou nádherných šatů ze Svatebního ráje paní
Rájové.  

Pan Jadran Šetlík vytváří portréty význam-
ných světově známých osobností i z Moravy.
Známé jsou také jeho dokonalé snímky z ob-
lasti módy, rodinné a dětské portréty.

Výstava se mi velmi líbila a věřím, že pan
Šetlík město Slavkov u Brna nenavštívil se
svou výstavou naposled. D. Veselá, ISŠ

Vernisáž výstavy Jadrana Šetlíka

Dne 3. října navštívili žáci 2.B AU a žáci
3.AAU nejmodernější automobilku v Evropě –
Hyundai Motor Manufacturing Czech Nošo-
vice. V první části exkurze všichni přítomní
zhlédli prezentační film, který byl zaměřený na
historii firmy a její postupné rozrůstání, rozvoj
výroby, nejúspěšnější typy vozů i na péči o za-
městnance v oblasti odborné a sociální. Dále
následovala prohlídka výrobních hal HMCM.
V návštěvnických vláčcích jsme se přemisťo-
vali z jedné budovy do druhé a postupně projeli
lisovnou, svařovnou a nejzajímavější halou ve-

likosti šestnácti fotbalových hřišť, kde probí-
hala finální montáž vozů. Každou necelou mi-
nutu sjel z linky jeden nový vůz, přičemž
v České republice zůstává pouze pět procent
vyrobených vozů, zbytek automobilka vyváží
do 66 zemí světa. Poslední navštívenou halou
byla převodovkárna. Celá exkurze proběhla za
velice přísných bezpečnostních pravidel. Žáci
si udělali konkrétní představu o tom, jak pro-
bíhá výroba vozů a mohou přemýšlet o svém
pracovním uplatnění v oboru mimo region.

Eva Zemánková, ISŠ

Odborná exkurze automechaniků

Zdá se to neuvěřitelné, ale již potřetí vyrazili
naši žáci na naši partnerskou školu v italském
městečku Lecco, které se nachází na břehu je-
zera Como. Letos byla naše delegace nejpočet-
nější, celkem se zapojilo 19 žáků ze třídy 2.A
HT. Opět jsme přijížděli reprezentovat
a hlavně představit Jihomoravský kraj, který
celou akci podpořil v rámci projektu Do
světa!2017, za což mu náleží také naše podě-

kování. Žáci byli celý týden v kontaktu s ital-
skými žáky, u kterých nejen bydleli, ale spo-
lečně se účastnili výuky, představili jižní
Moravu, ale našli i čas poznat přírodní krásy
a kulturní pamětihodnosti v okolí. Italské žáky
přivítáme v naší škole na přelomu listopadu
a prosince a doufáme, že budou od nás odjíždět
nadšení a plní dojmů jako jsme odjížděli my
z Lecca. V. Hirt, ISŠ

Po roce opět v italském Leccu

Metelka Cup a Slavkov-
ský horký pohár

ISŠ Slavkov u Brna a firma Milan Me-
telka Vás zvou na 17. ročník celostátní bar-
manské soutěže v míchání horkých nápojů
Metelka Cup 2017, který se bude konat ve
středu 8. listopadu od 9.30 hodin v Auster-
litz Golf Resort ve Slavkově u Brna. Od
9.30 do 10 hodin proběhne slavnostní zahá-
jení, od 10 hodin hlavní soutěž a v 15.30
hodin nás čeká vyhlášení výsledků.

Další soutěží ve stejný den a ve stejný čas
bude soutěž Slavkovský horký pohár (Te-
ekanne Czech Teatenders Cup 2017). Místo
konání i rozvrh je stejný, jako soutěž Me-
telka Cup. isš

Ve dnech 2.–5. října probíhal v odborných
učebnách kurz studené kuchyně, kterého se
zúčastnilo celkem 20 žáků oborů kuchař-číš-
ník a hotelnictví. Lektorem byl mistr kuchař
pan Vladimír Picka z kuchařského studia
v Pelhřimově, držitel několika ocenění
v tomto oboru. 

V průběhu kurzu žáci připravovali 80 druhů

nejrůznějších výrobků studené kuchyně
a mnoho dalších zajímavých specialit, k nimž
patří štrasburská kachna,  dekorovaný humr
Nowaco nebo sushi. Každý kurz je zakončen
slavnostním rautem a pře dáním osvědčení,
které je podkladem pro vyšší hodnocení při
výkonu kuchařského povolání.

Petra Horáková, ISŠ

Kurz studené kuchyně

Okresní kolo v atletice
Ve středu 21. září se žáci školy zúčastnili

okresního kola v atletice ve Vyškově. Všichni
se opravdu snažili podat co nejlepší výkony,
ale na lepší jak 3. místo to nestačilo. Nejlep-
šího umístění dosáhl ve vrhu koulí Hirt D.,
který svou disciplínu vyhrál výkonem 11,78 m.
Co se týká umístění, tak nebylo zrovna nej-
lepší, ale co určitě potěšilo, byla snaha o co
nejhodnotnější výkony a evidentní radost z po-
hybu. Žáci si navzájem fandili a vytvářeli pří-
jemnou závodivou atmosféru. Doufáme, že
příští rok budeme již trénovat na novém atle-
tickém stadionu a naše výsledky budou ještě
lepší.   Učitelé TEV

Účastníci kurzu studené kuchyně • Foto: archiv ISŠ
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Datum                                         hod.       akce/místo konání pořadatel

2. 11.             16.00   Vernisáž k výstavě Betlémy a vánoční stromečky ZS-A
8. 11.               9.30   Metelka Cup a Slavkovský horký pohár. Austerlitz Golf Resort ISŠ
8. 11.             19.00   Cestovatelská přednáška: Moldavsko a Moldávie aneb Toulky Besarábií. Kino JAS ZS-A

10. a 11. 11.                Výstava drobného zvířectva, pá 8–18, so 8–13 h. Hala chovatelů Polní ČSCH
11. 11.             17.00   Lampionový průvod. Sraz za kostelem Austerlitz Adventure
11. 11.    9.00–17.00   Svatomartinské slavnosti. Zámecké kasematy ZS-A
14. 11.    9.00–13.00   Den pro zdraví. SC Bonaparte Svaz diabetiků
14. 11.             17.00   Hudební večer ZUŠ F. France. Sál ZUŠ ZUŠ F. France
16. 11.             19.00   Travesti show Divoké kočky. SC Bonaparte Divoké kočky
19. 11.                         Kostýmované prohlídky zámku: Kráska a zvíře. Prohlídky v 13.30, 14.30, 15.30 ZS-A
25. a 26. 11.                Vánoční výstava pí Tauberové a spol. Zámek ZS-A 
30. 11.             18.00   Zádušní mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova. Kostel Vzkříšení Páně ř.-k. farnost

VÝSTAVY NA ZÁMKU
23. 3.–10. 12.              Historická rádia (prodejní výstava) dle OD zámku 

3. 8.–25. 11.              Francie jak ji neznáte dle OD zámku 
12. 10.–10. 12.            90. výročí od postavení pomníku T. G. Masaryka dle OD zámku 
2. 11.–10. 12.              Betlémy a vánoční stromečky   dle OD zámku

KALENDÁŘ AKCÍ – LISTOPAD 2017

3. kolo JmK soutěže družstev staršího ža-
ctva – Břeclav 10. 9. 2017

Na poslední ze tří soutěžních kol vyrazila
obě družstva hochů i dívek značně ochuzená.
Pravidla totiž neumožňují doplnit družstvo
staršího žactva z řad mladšího žactva. Je to
pravidlo zbytečné a brání mladším závodní-
kům aktivně závodit, i když na to mají výkon-
nost. I přes tento fakt se ani jedno z našich
družstev neztratilo. Hoši skončili celkově de-
sátí z 12 týmů, dívky dokonce šesté z 12. Obě
slavkovská družstva měla takřka polovinu zá-
vodníků, jako ostatní týmy.

Největší bodový zisk tradičně předvedla Na-
tálie Křížková, která získala 1. místo v běhu na
60 m a dvě druhá místa v bězích na 100 m. př.
a 150 m. Družstvo chlapců nejlépe bodově zá-
sobil Ondřej Budík, který si vytvořil pěkný
osobní rekord ve skoku dalekém 552 cm a zí-
skal konečné 3 místo.

Hoši skončili celkově 10. z 12. týmů, dívky
dokonce 6. z 12.

Výsledky na http://online.atletika.cz/vy-
sledky/31569/0/2

Mistrovství JmK družstev mladšího ža-
ctva – Znojmo 21. 9. 2017

V jihomoravském finále soutěže družstev
vybojovaly slavkovské atletky výborné čtvrté
místo. Radost z úspěchu trochu kalí fakt, že je
od třetího místa dělil jediný bod. Děvčata do-
kázala bodovat ve všech svých startech.  

Nejvíce bodů získaly:
Patricie Pavlíková (2. místo – skok daleký,

3. místo 60 m př.)
Sarah Vinklerová (3. místo – 300 m, 5. místo

– skok daleký, 9. místo – vrh koulí)
Karolína Hornová (3. místo – hod oštěpem,

7. místo – vrh koulí, 9. místo – kriket)
Věříme, že v příštím roce dívky svoje umís-

tění ještě vylepší a podaří se jim probojovat se
na mistrovství Moravy a Slezska.

Výsledky na http://online.atletika.cz/vy-
sledky/31698/0/2

Mistrovství ČR staršího žactva – Břeclav
23. a 24. 9. 2017

Ze slavkovských atletů je v kategorii star-
šího žactva pouze několik děti (ročníky 2002-
2003). Na mistrovství ČR se z jejich řad
probojovala pouze Natálie Křížková. Její le-
tošní nejlepší čas v běhu na 60 m 7,90 s z ní
dělal papírovou favoritku nejkratšího sprintu.
Rozběhovým časem 8,17 se však do finále ne-
probojovala. Čas 7,90 by jí přitom stačil
k zisku bronzu. V rozbězích 100 m překážek
již za favoritku úplně neplatila a rovněž do fi-
nále nepostoupila. I tak ale předvedla vyzrálé
výkony a vzhledem ke svému věku je velikým
příslibem české atletiky do budoucna. Natálie
od příštího roku bude reprezentovat brněnský
tým AK OLYMP. Přejeme jí mnoho nejen
sportovních úspěchů a děkujeme jí za skvělou
reprezentaci slavkovské atletiky.

Výsledky na http://online.atletika.cz/vy-
sledky/27988

Mistrovství Moravy a Slezska mladšího
žactva – Hranice na Moravě 1. 10. 2017

Jeden z posledních venkovních podniků na
dráze byl zároveň vrcholem sezony pro nejpo-
četnější družstvo slavkovské atletiky – mladší
žactvo. Bohužel únava po sezoně a pozdní ter-

Závěr atletické sezony na dráze

mín mistrovství byly příčinou nízké účasti na-
šich atletů.

Nejlépe si vedl Pavel Peksa, který i přes
zdravotní problémy, „zaspání“ na startu a ve
vypůjčených tretrách, dokázal vybojovat
bronzovou medaili v běhu na 60 m (8,16 s).
V dalším běhu, tentokrát na 150 m, zůstal
těsně pod medailovými pozicemi v čase
19,85 s. Ve skoku dalekém si ještě o jednu pří-
čku pohoršil a na páté místo mu stačilo solid-
ních 489 cm.

Ve stejné disciplíně zůstala za medailovým
očekáváním Patricie Pavlíková – 457 cm,
6. místo.

Ve skoku vysokém se dařilo Jakubu Sovadi-
novi, který v osobním rekordu 150cm vyskočil
až na 6. místo.

Stejné umístění získal Marek Hrubý ve vrhu
2 kg koulí, za výkon 10,16 cm.

Kompletní výsledky na http://online.atle-
tika.cz/vysledky/31731/0/2

Dva naši atleti – Pavel Peksa a Patricie
Pavlíková byli nominování na mezikrajové
utkání družstev, kde svými výkony pomohli
k zisku celkové stříbrné medaile. Gratulu-
jeme a děkujeme za reprezentaci slavkovské
atletiky!

Výsledky na http://online.atletika.cz/vy-
sledky/31671 atleti

Mladí atleti ze Slavkova • Foto: archiv atletů



Obnovíme „běh Slavkovem“, zněla společná
myšlenka starosty města Michala Boudného,
Evy Havlíčkové ze společnosti Lohmann &
Rauscher a organizátorů ze spolku Austerlitz
Adventure na jaře tohoto roku. Potom už jen
najít vhodnou trať tak, abychom z našeho města
ukázali to nejkrásnější, co máme, stanovit ter-
mín a zvolit lokalitu startu a cíle. 

Po čase příprav jsme mohli 14. října 2017 na
nádvoří zámku přivítat 219 běžců všech kate-
gorií, od dětí ročníků narození 2010 po dospělé
v důchodovém věku. Dopoledne startovaly ka-
tegorie dětí, odpoledne kategorie dospělých.
Tratě dětí vedly kolem zámku zámeckou zahra-

dou v délkách 650 m, 1 km a 2 km, tratě
dospělých v délkách lidového běhu na
5 km a hlavního závodu na 10 km vedly zá-
meckou zahradou, alejí, kolem kostela přes
náměstí zpět na nádvoří zámku (běžely se
jednotlivé okruhy v délce 2,5 km). 

V hlavním závodě zvítězili Dan Fiala
časem 35 min. 7 s a Lenka Venerová časem
41 min. 59 s. Důležitější byla ale účast
spousty Slavkováků i přespolních, kteří si
městský běh přišli užít, a úžasná byla také
účast dětí v počtu 109 závodníků a závod-
nic. Jejich soutěživost můžete posoudit na
fotkách např. na www.austerlitz-adven-
ture.cz.

Na zámeckém nádvoří panovala vynika-
jící sportovní atmosféra umocněná krás-
ným počasím a jsme velmi rádi, že se nám
podařilo navázat na tradici městského
běhu, který se naposledy běžel v roce 1983.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na
organizaci zdařilé akce podíleli, a z orga-
nizačního svazku především Městu Slav-
kov u Brna, Zámku a společnosti Lohmann
& Rauscher a doufáme, že v příštím roce
přivítáme ještě více běžců a běžkyň. BV

Na dlouho očekávaný, první ročník
Běhu Slavkovem 14. října se nešlo
nepřihlásit. My, co jsme se necítili na
hlavní závod v délce 10 km, jsme si
mohli zaběhnout nesoutěžní pětku se
samostatným startem. Už po pří-
chodu na nádvoří zámku se člověk
cítil téměř vítězně. Na registraci nás
vítali s úsměvem, startovním číslem,
čipem a cennými radami ohledně
trasy a už tak bezchybné organizace.
Před startem proběhla menší roz-
prava, kdy jsme se seznámili s tratí,
a už se startovalo. Něco přes třicet zá-
vodníků se rozběhlo za vodičem-cyk-

listou, který nás provedl prvním
kolem závodu. Trať vedla přes zá-
mecký park, alej, kolem kostela
a přes náměstí zpět na nádvoří, kde
jsme po dvou kolech opět doběhli
do cíle. I přes poloviční vzdálenost
to byl pro všechny boj, přecejen
jsme běželi i do kopce a ten pru-
dký seběh za kostelem taky nebyl
jen tak, ale radost v cíli byla bez-
břehá. Věřím, že účastníci hlav-
ního závodu měli stejné pocity, jen
znásobené délkou trati. Děkuji or-
ganizátorům a těším se na další
ročník ;) Dita M.

Běh Slavkovem očima účastnice
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