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PF 2019
Vážení spoluobčané. Rok 2018 je

minulostí. Skončil tak další osmičkový
rok, ve kterém jsme si připomněli
spoustu výročí a událostí, se kterými
je číslo osm pevně spjato. Co přinese
rok 2019 nikdo neví, ale věřím, že
bude pro naše město stejně plodný
jako roky předešlé. 

Jen málokdo ve sdělovacích prostředcích nezaregi-
stroval brutální útok na starostu polského Gdaňsku při
veřejné akci. Následkem zranění Pawel Adamowicz
krátce po útoku podlehl. Možná, že jsme již ve stadiu,
kdy si zvykáme na terorismus, hrozby, omezení a vyvo-
lanou paniku. Ale barbarský útok na představitele města
je opravdu hodně silná káva! Věřím v ojedinělost toto

Michal Boudný
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Městský ples
odstartoval plesovou sezonu

Městský ples odstartoval plesovou sezonu ve
Slavkově u Brna. Děkujeme všem, kteří vytvo-
řili úžasnou atmosféru – skupině Kanci paní
nadlesní, cimbálové muzice Šternovjan, mode-
rátorovi Michalu Chylíkovi, Jiřímu Slámovi za
fotokoutek, Glitter Stars za úžasnou show. Ob-
rovské díky patří dárcům bohaté tomboly
a také všem, kteří přispěli na konto nemocného
Lukáška Pospíšila. Těšíme se na vás příští rok –
opět v sobotu, 11. ledna 2020! vs

Městský ples • Foto: 2x J. Sláma



Městský
ples

Silvestrovský ohňostroj

Cimbálová muzika v restauraci • Foto: J. Sláma

Silvestrovské setkání s ohňostrojem • Foto: 4x M. Marek

Tombola • Foto: J. Sláma

Vystoupení Glitter Stars • Foto: J. Sláma
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(Dokončení ze str. 1)

že nebudeme lhostejní a tolerantní vůči tako-
vým činům, můžeme zabránit tomu, aby se
tento přestupek opakoval, nebo nedej bože roz-
šířil i na jiná místa…

Naštěstí leden přinesl i některé radostné
zprávy. Jsem rád, že vám můžu oznámit, že
stavba profesionální hasičské stanice vedle
autobusového nádraží bude zahájena začátkem
února a první hasičská auta z ní mají vyjet už
na konci tohoto roku! Hned po Novém roce se
uskutečnila koordinační schůzka se všemi za-
interesovanými stranami a stavbě tak již nic
nebrání. Výstavba s sebou ponese některá ne-
gativa, jako například dočasné zrušení parko-
vacích míst před areálem bývalé cukrovarnické
váhy nebo částečné omezení na autobusovém
nádraží. Výsledek však bude stát za to! Zane-
dlouho po hasičích se do stavby pustí i zá-

činu a pevně doufám, že se podobné útoky ne-
stanou běžnou součástí práce pro veřejnost. Na
slovní útoky si člověk i na tak malém městě,
jako je to naše, dokáže zvyknout. Nechce se
mi ale přistoupit na hru vyvolávající strach od
nenávistných agresorů, schopných čehokoli.

Další věcí, která dělá starost nejenom mně,
je žhářství. Možná jste si i vy všimli, že v zá-
mecké aleji shořely v krátkém čase hned dva
staré stromy. A možná i vy nevěříte tomu, že
za to může přírodní úkaz, notabene teď v zimě.
Nevím komu a proč tyto vzrostlé listnáče va-
dili, či stále vadí. Žádám Vás, spoluobčané,
abyste nám pomohli při dopadení těchto van-
dalů (nebo jednoho pachatele?). Jen díky tomu,

chranná služba Jihomoravského kraje a cen-
trála tak bude kompletní a sloužit svému účelu
– tedy záchranným složkám, které budou spolu
kooperovat.

A dobrých zpráv z hasičského prostředí zů-
staňme – konečně se také podařilo osadit stá-
vající hasičskou zbrojnici na Malinovské ulici
novými rolovacími vraty, na které město do-
stalo téměř půlmilionový příspěvek z Jihomo-
ravského kraje. Po přestěhování „profíků“ tak
bude zbrojnice plně využívána slavkovskou
jednotkou dobrovolných hasičů a věřím, že se
i vlastní budova dočká nové fasády.

Letošní rok bude ze strany města a úřadu ve
znamení projekčních příprav na investice,
které nás v tomto volební období čekají. Z těch
největších bych zmínil mateřskou školku, pro-
luku vedle SC Bonaparte, či projektování
oprav komunikací a chodníků.

Rovněž se mezi lidmi množí dotazy nad vý-
stavbou objektu vedle prodejny Penny. Jedná
se o realizaci původního projektu z let minu-
lých. V této budově nebudou potraviny, ale ta-
kové obchody, které jsou nedílnou součástí sítě
Penny, tak jak je vidíme v jiných městech. Zů-
staneme-li u tématu obchodních domů, tak
záměr výstavby nákupního centra Lidl v býva-
lém cukrovaru se stále projekčně zpracovává
a je pouze na investorovi, kdy stavbu zahájí.
Ze strany města a všech dotčených orgánů ne-
jsou žádné překážky. 

Na začátku nového roku se sluší popřát!
Přeji našemu městu klidný a rozumný rozvoj,
aby i nadále zůstalo malým, sympatickým síd-
lem. Krajině více vody. Záchranářům co nej-
méně výjezdů. Školákům pěkné vysvědčení
a hlavně Vám, milí spoluobčané, rozvahu, klid,
štěstí, úsměv a pevné zdraví!

Michal Boudný, starosta města

PF 2019

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
v § 17 odst. 1 uvádí povinnosti provozovate-
lům stacionárního zdroje, který má vliv na úro-
veň znečištění, dodržovat:

- přípustnou tmavost kouře,
- spalovat pouze paliva, která jsou určena

výrobcem zdroje a splňují požadavky na kva-
litu paliv,

- provádět pravidelně 1x za 3 roky kontrolu
technického stavu a provozu spalovacího sta-
cionárního zdroje na pevná paliva o celkovém
jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300
kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Jelikož první kontrola technického stavu
a provozu spalovacího zdroje měla být prove-
dena do 31. 12. 2016, další kontrola musí být
provedena nejpozději do 36 měsíců od této
(poslední) kontroly! 

Každý majitel nemovitosti, kde se topí pev-
nými i plynnými palivy má povinnost mini-
málně jednou za rok objednat prohlídku
komína. Za zvýšené nebezpečí se přitom po-
važuje již pětimilimetrový nános sazí. Čistit
spalinové cesty pro spotřebiče na pevná paliva
mohou majitelé sami. Minimálně však třikrát
do roka. Hasiči doporučují protažení komína
až 6x za topnou sezonu, topí-li se v kotli čer-
ným nebo hnědým uhlím. Kontrolu spalinové
cesty musí provést oprávněná osoba – komi-
ník. Revize spalinové cesty se provádí mimo

jiné před uvedením nové spalinové cesty do
provozu (novostavby RD), po každé stavební
úpravě komína, při každé změně druhu paliva
připojeného spotřebiče paliv, před výměnou
spotřebiče za jiný druh, typ a jeho výkon, dále
po komínovém požáru, nebo při vzniku trhlin
u používané spalinové cesty. 

Povinností je tak hodně, vynaložené náklady
na případné služby za provedené kontroly a re-
vize pro někoho možná velké. Ale zanedbání
některé povinnosti, která může být snadnou
příčinou vzniku požáru, může přivodit škody

Nezapomínáte na kontrolu kotle a údržbu komína?
mnohonásobně vyšší, nezřídka spojené se ztrá-
tou životů. 

Připomínáme, že až do 31.03.2019 je
možné čerpat dotaci na výměnu kotlů na
pevná paliva s ručním přikládáním v rodin-
ných domech, které nesplňují požadavky 3., 4.
nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový eko-
logický kotel, na novou nebo zrekonstruova-
nou otopnou soustavu, úpravy spalinových
cest aj. Informace lze získat na Krajském úřadě
Jihomoravského kraje, www.kr-jihomorav-
sky.cz. S. Kubešová, odd. ŽP 

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

Za sezonní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců
v kalendářním roce.

Stavba nových obchodů za Penny • Foto: P. Maleček
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

8. schůze RM – 17. 12. 2018
1. RM schvaluje v souladu s usnesením zastupitelstva

města Slavkov u Brna č. 37/2/ZM/2018 – schvalovat
a provádět změny rozpočtu na rok 2018 do konce roku
2018 k zajištění plynulého hospodaření města, soubor
rozpočtových opatření v předloženém znění.

2. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2019 Tech-
nické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organi-
zace, se sídlem Československé armády 1676, 684 01
Slavkov u Brna, IČO 70890471 v předloženém znění
a návrh akceptuje

3. RM schvaluje rozpočet na rok 2019 Technické
služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Československé armády 1676, 684 01 Slavkov
u Brna, IČO 70890471 v předloženém znění.

4. RM schvaluje stanovené závazné ukazatele roz-
počtu PO TSMS na rok 2019 v předloženém znění. Ře-
ditel PO je zmocněn k provedení změn rozpočtu
s výjimkou změn stanovených závazných ukazatelů roz-
počtu PO.

5. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů PO TSMS
na rok 2019 v předloženém znění.

6. RM schvaluje odpisový plán PO TSMS na rok 2019
v předloženém znění.

7. RM schvaluje limit prostředků na mzdy PO TSMS
na rok 2019 v předloženém znění.

8. RM schvaluje plán oprav  PO TSMS na rok 2019
v předloženém znění.

9. RM schvaluje plán investic PO TSMS na rok 2019
v předloženém znění.

10. RM projednala návrh střednědobého výhledu roz-
počtu Technické služby města Slavkov u Brna, příspěv-
ková organizace, se sídlem Československé armády
1676, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 70890471 v předlo-
ženém znění a návrh akceptuje.

11. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Tech-
nické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organi-
zace, se sídlem Československé armády 1676, 684 01
Slavkov u Brna, IČO 70890471 v předloženém znění.

12. RM projednala návrh rozpočtu  na rok 2019
Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, se
sídlem Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČO
00373320 v předloženém znění a návrh rozpočtu ak-
ceptuje.

13. RM schvaluje rozpočet  na rok 2019 Zámek Slav-
kov - Austerlitz, příspěvková organizace, se sídlem Pa-
lackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČO
00373320 v předloženém znění.

14. RM schvaluje stanovené závazné ukazatele roz-
počtu  PO ZS-A na rok 2019 v předloženém znění. Ředi-
telka PO je zmocněna k provádění změn rozpočtu
s výjimkou změn stanovených závazných ukazatelů roz-
počtu PO.

15. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů PO ZS-
A na rok 2019 v předloženém znění.

16. RM schvaluje odpisový plán PO ZS-A na rok 2019
v předloženém znění.

17. RM schvaluje limit prostředků na mzdy PO ZS-A
na rok  2019 v předloženém znění.

18. RM schvaluje plán oprav PO ZS-A na rok 2019
v předloženém znění.

19. RM schvaluje plán investic PO ZS-A na rok 2019
v předloženém znění.

20. RM projednala návrh střednědobého výhledu roz-
počtu Zámek Slavkov - Austerlitz, příspěvková organi-
zace, se sídlem Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov
u Brna, IČO 00373320 v předloženém znění a návrh ak-
ceptuje.

21. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Zámek
Slavkov - Austerlitz, příspěvková organizace, se sídlem
Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČO
00373320 v předloženém znění.

22. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2019 Zá-
kladní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01
Slavkov u Brna, IČO 46270931 v předloženém znění
a návrh akceptuje.

23. RM schvaluje rozpočet na rok 2019 Základní škola
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se
sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov
u Brna, IČO 46270931 v předloženém znění.

24. RM schvaluje stanovené závazné ukazatele roz-
počtu PO ZŠ Komenského na rok 2019 v předloženém
znění. Ředitel PO je zmocněn k provádění změn roz-
počtu s výjimkou změn stanovených závazných ukaza-
telů.

25. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů PO ZŠ
Komenského na rok 2019 v předloženém znění.

26. RM schvaluje plán oprav PO ZŠ Komenského na
rok 2019 v předloženém znění.

27. RM schvaluje plán odpisů PO ZŠ Komenského na
rok 2019 v předloženém znění.

28. RM schvaluje plán investic ZŠ Komenského na rok
2019 v předloženém znění.

29. RM projednala návrh střednědobého výhledu roz-
počtu  Základní škola Komenského Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí
495, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 46270931 v předlože-
ném znění a návrh akceptuje.

30. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu  Zá-
kladní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková
organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01
Slavkov u Brna, IČO 46270931 v předloženém znění.

31. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2019 Zá-
kladní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková orga-
nizace, se sídlem Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna,
IČO 46270949 v předloženém znění a návrh rozpočtu
akceptuje.

32. RM schvaluje rozpočet na rok 2019 Základní škola
Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se síd-
lem Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 46270949
v předloženém znění.

33. RM schvaluje stanovené závazné ukazatele roz-
počtu PO ZŠ Tyršova na rok 2019 v předloženém znění.
Ředitel PO je zmocněn k provádění změn rozpočtu s vý-
jimkou změn stanovených závazných ukazatelů. 

34. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů PO ZŠ
Tyršova na rok 2019 v předloženém znění.

35. RM schvaluje odpisový plán PO ZŠ Tyršova na rok
2019 v předloženém znění.

36. RM schvaluje plán oprav PO ZŠ Tyršova na rok
2019 v předloženém znění.

37. RM schvaluje plán investic PO ZŠ Tyršova na rok
2019 v předloženém znění.

38. RM projednala návrh střednědobého výhledu roz-
počtu  Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěv-
ková organizace, se sídlem Tyršova 977, 684 01 Slavkov
u Brna, IČO 46270949 v předloženém znění a návrh ak-
ceptuje.

39. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Zá-
kladní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková orga-
nizace, se sídlem Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna,
IČO 46270949 v předloženém znění.

40. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2019 Ma-
teřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slav-
kov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem
Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČO
71002391 v předloženém znění a návrh rozpočtu ak-
ceptuje.

41. RM schvaluje rozpočet na rok 2019 Mateřská
škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského
náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 71002391
v předloženém znění.

42. RM schvaluje stanovené závazné ukazatele roz-
počtu PO MŠ Zvídálek na rok 2019 v předloženém
znění. Ředitelka PO je zmocněna k provádění změn roz-
počtu s výjimkou změn stanovených závazných ukaza-
telů

43. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů PO MŠ
Zvídálek na rok 2019 v předloženém znění.

44. RM schvaluje plán oprav PO MŠ Zvídálek na rok
2019 v předloženém znění.

45. RM projednala návrh střednědobého výhledu roz-
počtu  Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí
495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem
Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČO
71002391 v předloženém znění a návrh akceptuje.

46. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Ma-
teřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slav-
kov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem
Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČO
71002391 v předloženém znění.

47. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2019 Zá-
kladní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí
525, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 47411619 v předlože-
ném znění a návrh akceptuje.

48. RM schvaluje rozpočet na rok 2019 Základní
umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí
525, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 47411619 v předlože-
ném znění.

49. RM schvaluje stanovené závazné ukazatele roz-
počtu PO ZUŠ na rok 2019 v předloženém znění. Ředi-
telka PO je zmocněna k provádění změn rozpočtu
s výjimkou změn stanovených závazných ukazatelů.

50. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů PO ZUŠ
na rok 2019 v předloženém znění.

51. RM schvaluje plán oprav PO ZUŠ na rok 2019
v předloženém znění.

52. RM projednala návrh střednědobého výhledu roz-
počtu Základní umělecká škola Františka France Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského
náměstí 525, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 47411619
v předloženém znění a návrh akceptuje.

53. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Zá-
kladní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí
525, 684 01 Slavkov u Brna, v předloženém znění.

54. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2019 Dům
dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov
u Brna, IČO 70285217 v předloženém znění a návrh ak-
ceptuje.

55. RM schvaluje rozpočet na rok 2019 Dům dětí
a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se
sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov
u Brna, IČO 70285217 v předloženém znění.

56. RM schvaluje stanovené závazné ukazatele roz-
počtu PO DDM na rok 2019 v předloženém znění. Ře-
ditelka PO je zmocněna k provádění změn rozpočtu
s výjimkou změn stanovených závazných ukazatelů. 

57. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů PO
DDM na rok 2019 v předloženém znění.

58. RM projednala návrh střednědobého výhledu roz-
počtu Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková
organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684
01 Slavkov u Brna, IČO 70285217 v předloženém znění
a návrh akceptuje.

59. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Dům
dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov
u Brna, IČO 70285217 v předloženém znění.

60. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypra-
cování projektové dokumentace pro stavební povolení
veřejné infrastruktury na ulici Lesní ve Slavkově u Brna
se společností knesl kynčl architekti s.r.o., Šumavská
416/15, 602 00 Brno, IČ: 47912481 dle předloženého
návrhu.

61. uzavření dodatku č. 3 k dohodě o finančním vy-
pořádání prokazatelně vynaložených nákladů na sta-
vební úpravy nad rámec drobných oprav ze dne 09. 12.
2015, uzavřené s panem Aloisem Lepkou, obsahujícího
ponížení původní umořované částky o 41.763 Kč.

62. výměnu bytu panu Jiřímu Odehnalovi, ze zdra-
votních důvodů. 

63. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem
Jiřím Odehnalem, na pronájem bytu č. 2, Litavská 1498,
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Úplné znění na www.slavkov.cz

9. schůze RM – 7. 1. 2019
1. RM schvaluje uzavírání darovacích smluv na přijímání

darů na úhradu nákladů spojených s pořádáním 15. měst-
ského plesu konaného 12. 1. 2019 a věcných darů na ceny
do tomboly na tomto plese a svěřuje starostovi města Bc.
Michalu Boudnému rozhodování spojená s uzavíráním
těchto darovacích smluv.

2. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o plném servisu
a údržbě – FSMA o provádění technické péče na strojích
Xerox C7025 a B405 se společností SPIN SERVIS s. r. o., IČ:
25583735, se sídlem Škroupova 3018/62, Židenice, 636 00
Brno, v předloženém znění.

3. RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění školení
strážníků mezi statutárním městem Brno – Městskou po-
licií Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00
Brno a městem Slavkov u Brna v předloženém znění. 

4. RM bere na vědomí podmínky zadání a výsledek ve-
řejné zakázky dle výběrového řízení ze dne 12. prosince
2018 (ZS-A).

5. RM zřizuje následující komise a jmenuje jejich dále
uvedené členy (v závorce uveden navrhovatel):

Komise pro sport a volný čas: Mgr. Petr Kostík (za

ČSSD), Mgr. Renáta Macharová (za ČSSD), Renata Mar-
tínková (za ČSSD), Ing. Jakub Navrátil (za veřejnost),
Ing. Miroslav Slováček (za KDU-ČSL), Lukáš Ledvina (za
ODS), Jiří Knesl (za ODS), Mgr. Přemysl Jeřábek (za Ne-
straníci), Jan Šícha (za Nestraníci), Ing. Adam Hoza (za
TOP 09), Mgr. Hana Červinková (za ANO 2011), Mgr. Petr
Jeřábek (za STAN), Mgr. Bohuslav Fiala (za MěÚ).

Komise bytová a sociální: Bc. Libor Eliáš (za TOP 09),
Eva Lifková (za ODS), Mgr. Eva Ptáčková (za Nestraníci),
Mgr. Zdenka Zukalová (za ČSSD), Petr Horna (za KDU -
ČSL), Dagmar Živníčková (za ANO 2011), Bc. Jitka Char-
vátová (za MěÚ).

Komise pro zahraniční vztahy: Ing. Hynek Charvat (za
KDU-ČSL), Mgr. Petr Kostík (za ČSSD), Jana Dolečková (za
STAN), Ing. Ladislav Jedlička (za KDU-ČSL), Jakub Charvát
(za ODS), Mgr. Přemysl Jeřábek (za Nestraníci), PaedDr.
Ilona Hrbáčková (za ANO 2011), Bc. David Šedý (za TOP
09), Bc. Veronika Slámová (za MěÚ).

Komise pro životní prostředí: Petr Zvonek (za TOP 09),
Ing. Milan Šaněk (KDU-ČSL), PaedDr. Ilona Hrbáčková (za
ANO 2011), Eduard Andrla (za ČSSD), David Pištělák (za

STAN), Radek Červinka (za ODS), Petr Navrátil (za veřej-
nost), Ing. Andrea Večerková, PhD. (za MěÚ).

Redakční rada Slavkovského zpravodaje: Bc. Michal
Boudný (za ČSSD), Bedřich Maleček (za veřejnost),
Mgr. Hana Červinková (za ANO 2011), Ing. Vojtěch No-
votný (za ODS), Ing. Libor Válka (za Nestraníci), Mgr. Jiří
Blažek (za Nestraníci), Ing. Ladislav Jedlička (za KDU-ČSL),
Bc. Veronika Slámová (za MěÚ).

Komise pro regeneraci městské památkové zóny:
Ing. Pavel Galata (za KDU-ČSL), Bc. Michal Boudný (za
MěÚ), Mgr. Milan Vavro (za ŘKF), Ing. Petr Lokaj (za
MěÚ), Mgr. Eva Oubělická (za ZS-A), Ing. arch. Jana Fir-
basová (za NPÚ), Mgr. Pavel Veselý (za KÚ JMK), Ing. arch.
Oksana Matyášová (za MěÚ).

Sbor pro občanské záležitosti: Mgr. Hana Červinková,
Jitka Andrlová, Miroslava Vymazalová, Jitka Florianová, Jar-
mila Kalábová, Elena Knotková, Milada Pelikánová, Alena
Pospíšilová, Vladimíra Suchomelová, Jana Šilerová.

6. RM schvaluje TSMS příspěvková organizace čerpání
finančních prostředků z investičního fondu na pořízení od-
metacího kartáče v pořizovací ceně 84 216 Kč vč. DPH.

Slavkov u Brna, za podmínky uvolnění bytu č. 6, Litav-
ská 1497, Slavkov u Brna.

64. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
sloužících k podnikání – kanceláře č. 41 o celkové výměře
18,40 m2 ve II. NP administrativní budovy Koláčkovo ná-
městí 727, Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  jeden měsíc
a nájemné stanoveno ve výši 1000 Kč/m2/rok.

65. RM schvaluje uzavření předložené nájemní
smlouvy mezi městem, Technickými službami Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Čsl. armády
1676, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70890474 a SK Be-
achvolleyball Slavkov, spolek, se sídlem Lidická 298, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 61730149. 

66. RM schvaluje uzavření předložených nájemních
smluv mezi městem, Zámkem Slavkov – Austerlitz, pří-
spěvková organizace, se sídlem Palackého nám. 1, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 00373320 a CORIDA CZ, s.r.o., se
sídlem Královická 1607/54, 100 00 Praha 10, IČ:
27911713, na pronájem prostor zámecké restaurace
a restaurační zahrádky. 

67. RM schvaluje rozšíření smlouvy o pronájmu IS
Radnice VERA podle Dodatku č. 4 ke smlouvě
SWRp/14/67 ze dne 3. 11. 2014 o udělení Licence k užití
formou pronájmu a podpoře provozu programového vy-
bavení Radnice VERA s firmou VERA, spol. s r.o. se síd-
lem Lužná 2, 16000 Praha 6 v předloženém znění.

68. RM bere na vědomí a souhlasí s navrženými pod-

mínkami pro zabezpečení zapůjčování, údržby a usklad-
nění vysoušečů a pověřuje odbor kancelář tajemníka za-
půjčováním vysoušečů.

69. RM schvaluje zvýšení odměn matrikářkám za sva-
tební obřady a vítání občánků v navržené výši s platností
od 1. 1. 2019.

70. RM schvaluje předloženou Metodiku projekto-
vého řízení.

71. RM stanoví Mgr. Bohuslava Fialu, tajemníka MěÚ,
programovým manažerem podle schválené Metodiky
projektového řízení.

72. RM schvaluje zapojení městského úřadu do pro-
jektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě a k tomu
účelu uzavření předloženého Memoranda mezi městem
a Fondem dalšího vzdělávání, Na Maninách 876/7,170
00 Praha 7, IČO 00405698.

73. RM uděluje tituly „Sportovec roku“ a čestná
uznání následujícím nominantům v jednotlivých kate-
goriích: Ondřej Slezák, Lukáš Boček, Isabela Hortová,
Tomáš Kolofík, SK Slavkov u Brna – družstvo dorostu,
TeamGym, Miroslav Přibyl, Jana Matuštíková.

74. RM schvaluje čerpání rezervního fondu ve výši
131 580 Kč a napojení na rozpočet TSMS k dalšímu roz-
voji v hlavní činnosti dle rozpočtového opatření TSMS
č. 19/2018.

75. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 Zámku
Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, v předlo-
ženém znění.

76. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10  Zámku
Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, v předlože-
ném znění.

77. RM schvaluje ceník služeb Zámku Slavkov - Aus-
terlitz, příspěvkové organizace pro rok 2019, v předlo-
ženém znění.

78. RM určuje platy pro ředitelku Zámku Slavkov -
Austerlitz, příspěvková organizace, a pro ředitele Tech-
nických služeb města Slavkov u Brna, příspěvková orga-
nizace, ve výši dle důvodové zprávy.

79. RM určuje platy ředitelům škol a školských zaří-
zení zřízených městem Slavkov u Brna dle předloženého
návrhu s účinností od 1. ledna 2019.

80. RM vydává platové výměry ředitelům škol a škol-
ských zařízení zřizovaných městem Slavkov u Brna
v předloženém znění s účinností od 1. ledna 2019.

81. RM bere na vědomí zprávu o uzavření provozu
Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna v termínu 24. 12.
2018 - 04. 01. 2019.

82. RM schvaluje předložený návrh termínů a pro-
gramu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva
města na I. pololetí roku 2019.

83. RM bere na vědomí přerušení provozu Mateřské
školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, příspěvková
organizace ve dnech 3. a 4. 1. 2019.

Známky na popelnice a místní poplatek ze
psů je možné uhradit od 7. ledna 2019 na po-
kladně městského úřadu, Palackého nám. 65
v přízemí. V prodeji budou opět týdenní, čtr-
náctidenní a měsíční známky na popelnice
o objemu 110 litrů.

Na pokladně můžete uhradit také poplatek
ze psů, který je splatný od 1. ledna do 31.
března 2019. V základní sazbě za prvního psa
majitel zaplatí 250 Kč, za druhého a každého
dalšího pak 375 Kč. Starobní důchodci a drži-
telé průkazu ZTP/P mají nárok na slevu. Platbu

poplatku je možné provést buď v hotovosti
nebo platební kartou.

Poplatky za svoz komunálního odpadu:
Týdenní – 1800 Kč/rok (typ A)

svoz každý týden
Čtrnáctidenní – 1400 Kč/rok (typ C)

svoz jednou za dva týdny
Měsíční – 1200 Kč/rok (typ M)

svoz jednou za měsíc
Poplatek lze uhradit ve dvou splátkách v ter-

mínech:

Platba poplatku za komunální odpad a místního poplatku ze psů
a) do 31. 1. za první pololetí daného kalen-

dářního roku
b) do 31. 7. za druhé pololetí daného kalen-

dářního roku.

Provozní doba pokladny
Pondělí 7.30–11.30 12.30–17.00
Úterý 8.00–11.30 12.30–13.00
Středa 7.30–11.30 12.30–17.00
Čtvrtek 8.00–11.30 12.30–13.00
Pátek zavřeno

vs

Slavkovští policisté a kriminalisté pracovali
od počátku listopadu loňského roku mimo jiné
na objasnění rozsáhlé krádeže hutního materi-
álu. V jedno listopadové nedělní poledne na -
vštívili slavkovskou firmu v té době neznámí
lapkové. Projeli branou do areálu a do dodávky
naložili nerezovou plotnu, hliníkové desky, ne-

rezové tyče a asi dvě stě kilo zbytkového hut-
ního materiálu. Celkem zmizelo více než sedm
set kilogramů kovů. Z tohoto skutku je pode-
zřelá trojice mužů. S policií i se zákonem již
měli v minulosti co do činění. Dva z nich do-
konce již za krádeže pobývali v předchozích
letech ve vězení. Policisté také zjistili, kam je-

Tři zloději ukradli z výrobny 700 kg kovů
jich příbuzný odvezl kořist. Jak to bývá, zloději
za něj dostali zlomek jeho hodnoty. Firmě však
způsobili škodu přesahující šedesát tisíc korun.
U soudu jim v případě uznání viny hrozí vzhle-
dem k tzv. větší škodě až pětiletý trest odnětí
svobody.

Alice Musilová
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Město Slavkov u Brna se zapojilo do sy-
stému aplikací Zlepšeme Česko! Nová apli-
kace s několika praktickými funkcemi
nahrazuje dosavadní aplikaci Mobilní rozhlas.
Občané, kteří mají staženou aplikaci Mobilní
rozhlas tak můžou přejít na nový systém, nebo
i nadále používat starou aplikaci.

Aplikace Zlepšeme Česko vám výrazně
zjednoduší získávání důležitých informací ze
Slavkova u Brna. Jediným kliknutím zobra-
zíte aktuality, informace z úřední desky nebo
odešlete hlášení ZmapujTo o vznikající černé
skládce či poničeném veřejném majetku.
Zároveň se můžete jednoduše zapojit do nahlá-
šení/pátraní po ztracených věcech, zatoulaných
zvířatech nebo pomoci chránit lidské životy
při pátrání po pohřešovaných osobách.

Aplikaci můžete do chytrých telefonů stáh-

nout zdarma na Google Play nebo App store
pod názvem Zlepšeme Česko + Mobilní roz-
hlas. 

A co všechno nová aplikace umí?
Chytrá a přehledná nástěnka

Na hlavní stránce aplikace najdete všechny
důležité novinky z úřadu. Také budete dostá-
vat zprávy z měst/obcí dle vašeho výběru.
Přehledně si přečtete všechna upozornění
ohledně ztracených věcí, zvířat a lidí v okolí
a můžete se zapojit do pátrání po nich.
Společně Ukliďme Česko

Díky propojení s hlášeními ZmapujTo mů-
žete snadno nahlásit vznikající černé skládky,
poničený veřejný majetek nebo třeba nefungu-
jící osvětlení.
Zvířecí detektiv

Pomocí pár kliknutí můžete jednoduše sdí-

Slavkov rozšiřuje služby mobilního rozhlasu

let informace, pokud se vám zaběhne pes. Zá-
roveň se můžete sami aktivně zapojit do pá-
trání a pomáhat ostatním lidem na každodenní
bázi. Tak společně dokážeme ještě více stmelit
komunitu pejskařů.
Ztráty a nálezy

Aplikace výrazně zvyšuje šanci, že se najde
ztracený předmět. Ať už jde o peněženku, klíče
nebo kolo, stačí předmět vyfotit, označit po-
lohu a hlášení odeslat. Podnět bude obratem
předán místní samosprávě, která by měla
celou věc vyřešit.
Aplikace funguje v celé ČR

Aplikace Zlepšeme Česko funguje celore-
publikově. V aplikaci si můžete pohodlně na-
volit více měst/obcí, ze kterých budete
odebírat aktuality a hlášení. Všechny potřebné
informace tak budete mít vždy po ruce ve
svém telefonu.

A nezapomeňte, že i nadále se můžete
zdarma registrovat do systému Mobilního roz-
hlasu. Buď jednoduše přes web na stránkách
slavkov.mobilnirozhlas.cz nebo vyplněním
formuláře na podatelně městského úřadu.

Po zadání telefonního čísla, případně emailu,
vám pak budou chodit důležité zprávy z rad-
nice, dopravní informace, zprávy o odstávkách,
uzavírkách… kulturních akcích apod. Infor-
mace budete dostávat přímo do svého telefonu
formou SMS zpráv a emailů. vs

Požární stanice profesionálních i dobrovol-
ných hasičů v Malinovského ulici je od ledna
vybavena novými automatickými elektrickými

vraty. Investici za téměř půl milionu korun
podpořil Jihomoravský kraj.

Díky tomu teď hasiči ušetří další cenné vte-

Hasiči mají nová vrata na dálkové ovládání
řiny při výjezdu, které museli dříve věnovat
manuálnímu otevírání těžkých zastaralých
vrat. vs

Nová vrata na hasičské zbrojnici • Foto: 3x archiv MÚ
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Vážení občané města Slavkova, ráda bych
Vás informovala o činnosti městské policie za
rok 2018. Městská policie Slavkov u Brna má
celkem čtyři strážníky, a to velitelku Mgr. Rad-
milu Fialovou, zástupce velitelky Josefa Zava-
dila, Michala Konečného a Daniela Landu.

V loňském roce opustil řady městské policie
Pavel L. Ehrenberger.

Strážníci městské policie za loňský rok řešili
celkem 350 přestupků. Odchyceno bylo 21 psů
a to jak ze Slavkova, tak z okolních obcí
(se kterými má město Slavkov uzavřené veřej-
noprávní smlouvy na volný pohyb psů). Poda-
řilo se nám odstranit 10 nepojízdných vraků.

Každodenní činnost strážníků spočívá v za-
jišťování bezpečného přecházení dětí do školy
od 7.30 hod do 8.00 hod. a odpoledne od 12.30
hod od 12.45 hod. Každý čtvrtek se provádí
výběr parkovacích automatů a v pátek strážníci
zajišťují doprovod sociálních pracovnic k jejich
klientům. 

Mimo tyto pravidelné činnosti se během
loňského roku konala spousta plánovaných
událostí, u kterých asistovala městská policie
– městská zabijačka, dny Slavkova, Topfest,
Veteranfest, Austerlitzman, Václavský jarmark,
koncert Michala Davida, Slavkovská pípa,
slavnostní otevření cyklostezky, Běh Slavko-
vem, volby prezidenta České republiky, komu-
nální volby, oslavy 100. výročí založení
československého státu, lampionový průvod,
napoleonské slavnosti. 

V rámci bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu městská policie zajišťuje bezpečné
přecházení smutečních průvodů na místní hř-
bitov, asistovala u řady dopravních nehod a po-
dílela se na regulaci dopravy během opravy
křižovatky silnic 50/54 u cukrovaru.

Městská policie kromě řešení přestupků pro-
váděla také preventivní činnost:

- besídku v MŠ Hrušky na téma „S cizími se
nebavíme“, 

- v červnu služebnu městské policie navštívil
klub Němčánek, kde se děti seznámily s pra-
vidly BESIPU, vyzkoušely si obsluhovat
 kamerový systém, vysílačky, odchytávat ply-
šového psa,

- přelom září/říjen – žáci 2. a 3. ročníků ZŠ
Komenského si zopakovali BESIP, jak se vo-
zovka správně přechází, jak se mají rozhléd-
nout, jaké oblečení je vhodné mít na sobě,
pokud se pohybují po vozovce, po jaké straně
vozovky chodí jednotlivec, skupinka. Probrali
jsme dopravní značky a pak si žáci vyzkoušeli,
jak bezpečně přecházet vozovku po přechodu
pro chodce tak i mimo něj. Dále si každý žák
zkusil přejít vozovku mezi zaparkovanými vo-
zidly. Samozřejmě proběhla ukázka služebního
vozidla, kde si děti vyzkoušely zapínání vý-
stražného světelného zařízení a služební vysí-
lačky. Všechny děti obdržely za svou snahu
věcné dárky a sladkosti.

Činnost městské policie za rok 2018
Zároveň bych chtěla podě-

kovat vedení města a zastupi-
telům města, kteří schválili
a podpořili obměnu a koupi nových kamer (pů-
vodní byly již 10 let staré, kvalita obrazu velice
špatná). Díky novému kamerovému systému
se Policii ČR podařilo objasnit několik tre-
stných činů. V současné době provozujeme 14
kamer. Kromě kamer také město zakoupilo de-
fibrilátor (AED) k záchraně lidských životů.

V letošním roce se zaměříme na parkování
ve městě Slavkov, zejména na to, aby vozidla
neparkovala ve druhé řadě, čímž často znemo-
žňují vyjetí z parkovacího místa, rovněž si nám
občané stěžují na parkování u pošty, zejména
parkování na žluté čáře. Budeme rovněž řešit
vjezd do pěší zóny a parkování v pěší zóně na

ulici Brněnská, parkování vozidel v proti-
směru, jízdu cyklistů po chodníku (zejména na
náměstí, kde nejvíce ohrožují chodce) a pej-
skaře, kteří po svých mazlíčcích neuklízí (víte,
co mám na mysli…). I nadále bychom se
v rámci možností chtěli věnovat dětem jak
z MŠ, tak i ZŠ. 

Radmila Fialová, velitelka MP Slavkov

Slavkov se dočkal další zrekonstruované
ulice. Nové silnice se dočkali v ulici Nádražní,

v úseku od odbočky do sídliště Nádražní po
hotel Florian. Kromě nového povrchu, odvod-

Nádražní ulice je opravená
nění a dalších úprav vzniklo i sedm parkova-
cích míst. vs
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Nová vozovka u hotelu Florian • Foto: archiv MÚ Nová parkovací místa v Nádražní ulici • Foto: archiv MÚ

Z činnosti MP • Foto: 5x archiv MÚ
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Rada města na svém posledním prosinco-
vém zasedání udělila titul Sportovec roku 2018
následujícím sportovcům:

Kategorie Nejlepší sportovec roku 2018
ve věku 6–10 let

Ondřej Slezák
věk: 10 let
sport: atletika – běh, Atletika Slavkov u Brna
Ondřej je stálou oporou přípravky Atletiky

Slavkov. V loňském roce zvítězil v řadě přes-
polních běhů i v závodu Běh Slavkovem. 

Kategorie Nejlepší sportovec roku 2018
ve věku 10–15 let

Lukáš Boček
věk: 13 let
sport: florbal, FBC Slavkov
V sezoně 2017/2018 prošel výběrovými tré-

ninky a byl nominován za Jihomoravský kraj
na mistrovství České republiky v kategorii
mladších žáků. V klubu patří mezi lídry žákov-
ských kategorií.

Tomáš Kolofík
věk: 11 let
sport: Biketrial, Bike-

trial Kyjov
Tomáš je vítězem po-

háru České motocyklové
federace Biketrialu i za-
hraničních závodů (Slo-
vensko, Rakousko). Loňskou sezonu zvítězil
ve většině závodů, kterých se účastnil. Bike-
trial je technicky zaměřená sportovní disci-
plína na speciálních kolech, při které jezdci
zdolávají různé umělé i přírodní překážky, aniž
by se jakoukoli části svého těla dotkli země.

Sportovec s nejlepší reprezentací města
Slavkov u Brna + Nejlepší sportovec ve
věku 10–15 let

Isabela Hortová
Věk: 12 let
sport: moderní gym-

nastika, SK TART Mo-
ravská Slavia Brno

V roce 2018 se dva-
náctileté „Slavkovačce“
Isabele Hortové, závo-
dící v olympijském
sportu moderní gymnas-
tice, podařilo navázat na
úspěchy z předchozích
let a dosáhnout mnoha výborných sportovních
výsledků. Na většině soutěží v této sezoně se
Isabele podařilo zúročit její obrovskou trénin-
kovou píli a končila na stupních vítězů. Hezká
umístění si odvážela také ze zahraničních zá-
vodů.

Isabele se dostalo příležitosti účasti na zá-
vodu nejvyšší evropské třídy – pohárových
soutěží FIG. Závod se pořádal v Budapešti.
V její věkové kategorii se zúčastnilo závodu 38
gymnastek ze 14 zemí. Isabela poprvé na zá-
vodu nejvyšší úrovně, který je v této věkové ka-
tegorii pořádán, dosáhla na nádherné 13. místo.

Posledními závody byl Vinohradský pohár
v Praze a přebor Jihomoravského kraje.
V obou Isabela zvítězila a stala se již popáté
přebornicí Jihomoravského kraje!

Na konci loňského roku byla také Isabele
doručena nominace do reprezentace ČR. Stala
se tak nejmladší (i nejmenší) reprezentantkou
ČR, která se bude připravovat na Mistrovství
Evropy konané v květnu příštího roku v Baku. 

Slavkov už zná jména sportovců roku 2018
Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let

SK Slavkov u Brna – družstvo dorostu
V loňském roce tento fotbalový oddíl ob-

sadil první místo v tabulce okresní soutěže
Brno-venkov.

TeamGym
Tým pódiové gymnastiky při Základní škole

Komenského v loňském roce zazářil hned
v několika soutěžích – ať už v dorosteneckých
nebo přípravkových kategoriích. V loňském
roce se podařilo uskutečnit také několik veřej-
ných vystoupení s originální choreografií
a kostýmy. 

Vedoucí mládeže
Miroslav Přibyl
SK Slavkov u Brna
Rada města ocenila pana Přibyla za jeho

dlouholetou trenérskou činnost s mládeží.

Sportovní osobnost roku
Jana Matuštíková 
Sport: dálkové

a zimní plavání
Jana Matuštíková

je dlouholetou pro-
pagátorkou zimního
plavání ve Slavkově
u Brna. Jako členka
brněnského klubu
FIDES Brno se pra-
videlně účastní če-
ských i zahraničních plaveckých závodů. Je
dvojnásobnou mistryní světa na 200 a 400
metrů, dvojnásobnou mistryní České republiky
v kategorii 60–69 let a mistryní ČR v dálko-
vém plavání na 4x 1,25 kilometrů. vs

Šedesátičlenný pěvecký sbor a mikulovský
komorní orchestr ukončil vánoční čas ve Slav-
kově. V neděli 6. ledna v chrámu Vzkříšení
Páně zazněla tradiční Rybova Česká mše vá-
noční a další slavnostní díla. Program se usku-
tečnil v podání komorního orchestru
Collegium magistrorum Mikulov, Pěveckého
sdružení Vítězslava Nováka Znojmo a Smíše-

ného pěveckého sboru Karla Němečka z Mo-
ravského Krumlova. Koncert se odehrál pod
taktovkou švýcarského dirigenta Sébastiena
Bagnouda, na varhany doprovázela Kateřina
Málková. Kromě vánoční mše zazněla také
Mannheimská symfonie od Jana Václava Sta-
mice a Koncert pro trubku a orchestr Giuseppe
Torelliho. 

Rybova mše vánoční přilákala stovky posluchačů
Koncert duchovní hudby pořádalo město

Slavkov u Brna spolu se slavkovskou farností.
„Děkuji všem, kteří se na tomto mimořádném
odpoledni podíleli. Mám velkou radost, že úsilí
hudebníků i pořadatelů bylo oceněno nadstan-
dardní návštěvností a zaslouženým potle-
skem,“ uvedla místostarostka města Marie
Jedličková. vs

Policistům neutekl
Běžná silniční kontrola policistů většinou pro-

bíhá bez dramatických událostí, zvláště pak do-
poledne v pracovní dny. Občas se však i za bílého
dne promění v honičku.

Tak tomu bylo i v jeden lednový den kolem
osmé hodiny v Holubicích. Na zřetelné znamení
k zastavení ze strany slavkovských policistů za-
reagoval řidič fabie prudkých sešlápnutím plyno-
vého pedálu. Uháněl přes obec, avšak policisté
jej po chvíli dostihli. Ani útěk z místa výtečníkovi
nepomohl. Důvod jeho reakce vyšel najevo vzá-
pětí. Pětatřicetiletý muž měl zákaz řízení. Navíc
měl pozitivní test na užití pervitinu. Je tak pode-
zřelý nejen z trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky, ale i z maření úředního rozhod-
nutí. Zde hrozí v případě odsouzení až tříletý trest
odnětí svobody. am

Meteorologové
hledají ochotného
kolegu

Český hydrometeorologický ústav,
pobočka Brno, hledá ochotného spolu-
pracovníka se zájmem o počasí, nej-
lépe důchodce, pro měření
a pozorování ve Slavkově u Brna. Sou-
částí spolupráce může být i umístění
strážkoměrné soupravy na volném pro-
stranství (zahrádce apod.). 

Roční odměna za tuto činnost činí
4477 korun. Pro bližší informace kon-
taktujte paní Lenku Zezulovou tel.
541 421 042 nebo 737 210 214,
e-mail: lenka.zezulova@chmi.cz. lz

Tomáš Kolofík

Isabela Hortová

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

Zámek Slavkov – Austerlitz pořádá v letoš-
ním roce tradiční i zbrusu nové společenské
a kulturní akce. Na své si přijdou milovníci
hudby, divadla i rodiny s dětmi.

Po celý rok, vyjma letního období, bude pro-
bíhat promítání kina ve Společenském centru
Bonaparte. Vstupenky lze zakoupit přímo na
místě před promítáním, které probíhá obvykle
o víkendu. V polovině srpna se v zámeckém
parku objeví plátno, na které budou promítány
filmy již tradičního Letního filmového festivalu.
Tato stále populárnější akce zaznamenala v loň-
ském roce rekordní návštěvnost.

8. května se můžete přijít pobavit do Spole-
čenského centra na One man show českého
herce, baviče a moderátora Miroslava Donutila.
Poslední volné vstupenky na představení „Ptejte
se mě, na co chcete“ je možné zakoupit v Info-
centru pod zámkem.

11. května již po 20. rozezní Historický sál
zámku orchestr Johanna Strausse.

17. května vystoupí na nádvoří zámku taneční
Vojenský umělecký sbor Ondráš.

V pátek 31. května v odpoledních hodinách
bude zámecký park patřit dětem u příležitosti
oslavy Dne dětí.

Na přelomu května a června jsou naplánovány
Dny Slavkova. Jedná se o tradiční akci, která má
za cíl prezentovat významné historické milníky
města a zároveň dát prostor pro prezentaci míst-
ních spolků, sdružení, škol i řemeslníků. Hlavní
program se uskuteční v sobotu 1. června. Na Pa-
lackého náměstí opět vyroste řemeslný jarmark
a pódium, kde se představí lokální dětské sou-
bory a další umělci.

8. června se již počtvrté otevřou brány fes-
tivalu Topfest.cz 2019 v zámeckém parku.
Vstupenky jsou již v prodeji v síti Ticketpor-
tal a budou k dispozici také v infocentru pod
zámkem. Těšit se můžete na kapely ŠKWOR,
MANDRAGE, JELEN, LENNY, WALDA
GANG, KAŠPÁREK V ROHLÍKU a další…

Poslední červnovou sobotu se bude konat
největší tuzemský sraz historických vozidel –
VETERANFEST. Poosmnácté se sjede do zá-
meckého parku více než tisícovka historic-
kých auto-motoveteránů. 

V pátek 12. července vypukne největší akce
letošního roku SLAVKOV OPEN 2019. Brit-
ský zpěvák Sting vyrazí v létě do Evropy
s programem My Songs a zcela poprvé se
představí v zámecké zahradě ve Slavkově.

STING: MY SONGS bude dynamická show
se zaměřením na nejoblíbenější Stingovy
skladby a mapující kariéru tohoto šestnáctiná-
sobného držitele ceny Grammy. V rámci kon-
certu zazní materiál jeho sólové kariéry, jakož
i skladby skupiny The Police. Fanoušci mohou
očekávat, že uslyší hity jako Englishman In New
York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart,
Every Breath You Take, Roxanne, Message In
A Bottle a řadu dalších, které Sting představí
v doprovodu své rockové skupiny.

Speciálními hosty budou VOJTĚCH DYK &
B-SIDE BAND / LENKA NOVÁ & PETR MA-
LÁSEK BAND. Vstupenky na koncert jsou
v předprodeji i v Informačním centru ve Slav-
kově již vyprodány.

V posledním červencovém víkendu ožije zá-
mecké nádvoří divadlem. Hostovat zde bude Di-
vadlo Bolka Polívky. Na jaké hry se můžete těšit
a kdy bude zahájen předprodej vstupenek uve-
řejníme v dalším čísle Zpravodaje. 

Poslední prázdninový den bude patřit zpě-
vákům české hudební scény. V sobotu 31.
srpna se v zámeckém parku uskuteční SLAV-
KOV MUSIC FEST 2019. Těšit se můžete na
DAVIDA KOLLERA, ANNU K., JAKUBA
DĚKANA & BAND a POKÁČE. Vstupenky
jsou již nyní v předprodeji Ticketportal
a budou k dispozici v infocentru.

V sobotu 21. září vystoupí na nádvoří zámku
Dechový orchestr z Němčic nad Hanou. Soubor
působí na ZUŠ již od r. 1984 a za svou dobu pů-
sobení získal několik významných ocenění.

Oslavy 214. výročí bitvy u Slavkova „Ten-
krát ve Slavkově 1805“ připadnou na konec
listopadu. Jak už bývá zvykem, nebude chy-
bět jarmark ani bohatý doprovodný program
v okolí náměstí a zámku. 

Slavnostní otevření nové sezony zámku se
uskuteční ve čtvrtek 21. 3. 2019. 

Zahajovací výstavou v přízemí zámku bude
výstava „Fenomén Merkur“. Tento projekt
vznikl díky spolupráci s největším sběratelem
této stavebnice Jiřím Mládkem, který jí zasvětil
přes třicet let svého života. Jeho model
 Ocelového města je dokonce zapsaný v Guine-
ssově knize rekordů. Součástí výstavy bude
i herna, kde si můžete vytvořit vlastní model. 

Od května ožije opět zámecké podzemí. Ex-
pozice „Právo útrpné“ ukazuje příběhy muče-
ných a trestaných na Slavkovsku a kruté
praktiky středověkého a novověkého soudnictví
od 13. do 18. století. Využívá moderní audiovi-
zuální techniku, která návštěvníka dokonale
vtáhne do atmosféry doby.

Akce na zámku v letošním roce 
Přízemí zámku po letní období bude patřit

výstavě plastových hraček značky FATRA .
V OK galerii v prvním patře budou vysta-

veny fotografie ze zahraničních misí „Ten
druhý život“, jejíž základní myšlenka je sezná-
mit návštěvníky s činností novodobých váleč-
ných veteránů a posláním Armády ČR
v zahraničních misích. Vystavené fotografie
nabízejí jiný, méně oficiální pohled na zahra-
niční nasazení Armády ČR a ukazují takové
stránky života v operaci, jako je komunikace
a pomoc místním obyvatelům a nezpochybni-
telný vliv práce českých vojáků na každodenní
život v zemi.

Na podzim přivítá návštěvníky zámku uni-
kátní interaktivní výstava věnovaná vědeckým
metodám kriminalistiky s názvem Stopa. V OK
Galerii bude instalována výstava porcelánu.

Předvánoční čas bude patřit výstavě těch nej-
krásnějších betlémů ze sbírky pana Bohumila
Duška.

V severní části bývalých koníren bude umís-
těna po většinu letošní sezony výstava nerostů
a zkamenělin.

Programové oddělení zámku společně s prů-
vodci pro vás připravuje v letošním roce zá-
bavné akce pro nejmenší jako je podzimní
Zámecké dýňobraní, v prosinci Mikuláš na
zámku a oblíbené pohádkové kostýmované
prohlídky.

Ani v letošním roce nebudou chybět tradiční
jarmarky v zámeckém parku nebo prodejní vý-
stavy v Rubensově sále na zámku, na které
bude vstup zdarma. Jarní trhy se uskuteční 20.
dubna a Václavský jarmark 21. září. Veliko-
noční prodejní výstava se uskuteční v sobotu
13. a v neděli 14. dubna. Vánoční prodejní vý-
stava je naplánována na sobotu 23. a neděli 24.
listopadu. vs

Anna K. David Koller Pokáč

Poetika Jakub Děkan & Band
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vnitřní (boj sám se sebou – např. výběr povo-
lání, hubnutí, konec s kouřením apod.) 

2. „80. výročí okupace Československa
nacistickým Německem“

Předehra – Mnichovská dohoda (ubránili
bychom svoji zemi?); okupace Čech a Moravy
(Protektorát Čechy a Morava) – zánik samo-
statného československého státu; vznik Slo-
venského štátu; začínají platit německé rasové
zákony; šíří se německá propaganda a další…  

Literární soutěž: libovolný slohový útvar
(referát, recenze, glosa, pojednání, povídka,
pohádka, fejeton, interview, sloupek, úvaha,
dopis příteli, verše aj.) na daná témata do
pěti stran formátu A4 (v elektronické formě –
e-mailem nebo na libovolném nosiči). Soutěž
má dvě věkové kategorie: SŠ a 2. stupeň ZŠ.

Ceny: knihy, knižní poukázky, rodinné vstu-

L I T E R Á R N Í  S O U T Ě Ž  P R O  Ž Á K Y  2 .  S T U P N Ě  Z Á K L A D N Í C H  Š K O L  A Ž Á K Y  S T Ř E D N Í C H  Š K O L

Slavkovské memento 2019
penky do zámku ve Slavkově u Brna, volné
vstupenky na Letní filmový festival ve Slav-
kově u Brna, diplomy aj.

Uzávěrka odevzdání prací: 24. 3. 2019
(slavnostní vyhodnocení / vyhlášení se koná
26. 4. 2019 na Zámku Slavkov – Austerlitz).

Všechny odevzdané práce bude hodnotit ko-
mise složená ze spisovatelů Klubu autorů litera-
tury faktu. Vítězové jednotlivých kategorií budou
oceněni na slavnostním vyhlášení akce 26. 4.
2019 za přítomnosti médií, zástupců města Slav-
kova u Brna, Jihomoravského kraje, Vojenské aka-
demie ve Vyškově a Konzulátu Ruské federace.

Práce zasílejte na adresu: blazek@zamek-
slavkov.cz (případné též klasickou poštou, ale
na libovolném elek tronickém nosiči, nikoli tiš-
těné; vyžadujte, prosím, zpětnou vazbu o doru-
čení). Děkuji a těším se na spolupráci.

Jiří Blažek,
Zámek Slavkov – Austerlitz, tel.: 724 924 817

Zámek Slavkov – Austerlitz spolu s Klubem
autorů literatury faktu a Čs. obcí legionářskou
Brno 2 vyhlašují soutěž pro žáky základních
(2. stupeň) a středních škol. 

TÉMATA:  
1. „Války – neválky“ 
Války: co předchází či předcházelo velkým

válkám i „malým“ ozbrojeným konfliktům? Je
možné jim zabránit? Jak žijí, bojují a umírají
vojáci, proč musí trpět civilní obyvatelé, kteří
mají tu smůlu, že žijí na „nesprávném“ místě?
Válečné konflikty v historii a dnes. Děti
a válka. Jakou knihu o válce jsem četl/a (refe-
rát, recenze, kritika), jaký film / dokument
jsem viděl/a…

Neválky: větší či menší problémy ve vzá-
jemných vztazích (ve škole, rodině, společ-
nosti); boj proti společenským nešvarům
(drogy, alkoholismus, aj.); války osobní či

Zámek Slavkov – Austerlitz děkuje všem
příznivcům a dárcům za věnované předměty.
V roce 2018 se muzejní sbírkový fond roz-
rostl o 150 přírůstkových čísel, což předsta-
vuje 402 předmětů. Všechny sbírkové
předměty byly získány výhradně jako dary.
Kromě dárců ze Slavkova u Brna, přispěli
rovněž dárci z Brna, Dražovic, Kobeřic,
Lulče, Rousínova a Vícemilic.

K zajímavostem v nových akvizicích patří
cestovní taška z počátku 20. století, s dřevě-
nou konstrukcí, potaženou černou koženkou
a čalouněnou vnitřní částí či ručně háčko-
vaný přehoz na manželské postele, který zho-
tovila Francouzka Claudine Petelot pro svou
kamarádku žijící v Čechách.

K raritám patří vzorník látek firmy Jizerka
textil s.r.o. z Hodkovic nad Mohelkou
s množstvím druhů i vzorů tkanin vyrábě-
ných na konci 20. století. 

K dalším zajímavostem patří rovněž kera-
mická glazovaná plastika „Stáří a Mládí“
z 50. let 20. století.

V nových akvizicích jsou zastoupeny tyto
okruhy předmětů: 

Církevní – baldachýn, dalmatika, liturgické
ubrousky, oltářní přehozy, pluviály. 

Hračky – medvídek, panenka, dětský kuleč-
ník.

Keramika – dózy, hrnky, konvice, talíře,
šálky. 

Mapy – různé.
Militária – jezdecká ostruha, knoflíky ke

stejnokroji, střepina z dělostřeleckého granátu
z napoleonských válek.

Napoleonika – pamětní tisk ke 190. výročí
bitvy u Slavkova – aut. Karel Toman, materiály
k bitvě u Lipska.  

Novoroční přání – různá.
Oděvy – dámské podvazky, kombiné, noční

kabátky, noční košile, zástěry.
Osvětlovací tělesa – petrolejka.
Písemnosti – ceník firmy Jan Adelt – vý-

roba modelů hosp. strojů, leták ke 40. výročí
osvobození Slavkova, materiály k T. G. Ma-
sarykovi, školní vysvědčení.

Poděkování dárcům
Plakáty – produkce ZS-A.
Plastiky – „Stáří a Mládí“.
Porcelán – cukřenky, čajové konvice,

hrnky, máslenky, mlékovky, lázeňský pohá-
rek, podšálky, šálky, talíře,

Reklama – hrnky, kalendáře, tabule. 
Různé – cestovní taška s dřevěnou kon-

strukcí, historický obvazový materiál.
Sklo – sklenice na nožce, slánky. 
Technika – diaprojektor, ruční pračka.
Textilie – dečky, povlak na dětskou peřinu

vyšívaný, přehoz na manž. postele, ubrusy,
vzorníky látek.

Vybavení domácnosti – hliníkový hrnek,
naběračky, mlékovar, mísa, obracečka, pří-
bory, stojánek s nádobkami na olej a ocet,
trychtýř, tvořítka na vaflové rozetky.

Zámek Slavkov – Austerlitz ještě jednou
děkuje všem dárcům za obohacení sbírko-
vého fondu a současně také kulturního dě-
dictví města Slavkova, které tak zůstane
uchováno pro příští generace.

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz
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Show Miroslava Donutila
Ve středu 8. května se můžete přijít zasmát

do Společenského centra na ONE MAN
SHOW úspěšného českého herce, baviče a mo-
derátora Miroslava Donutila. Poslední volné
vstupenky na představení „Ptejte se mě, na co
chcete“ je možné zakoupit v Infocentru pod
zámkem nebo v předprodeji na webových
stránkách www.zamek-slavkov.cz/predprodej.
Cena vstupenek: 390–420 Kč. ZS-A

Sobota 2. února, 19.30 hodin
CHATA NA PRODEJ
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají využití. Před předáním chaty novému majiteli se však matka (Ivana
Chýlková) rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje přílišné nadšení,
tahle setkání bývají vždy dost náročná. Děda (Jan Kačer) už je duchem spíše nepřítomen, otec (David Vávra) tyto akce od-
mítá, syn (Jan Strejcovský) je věčně přiopilý a ironicky glosuje svět kolem sebe včetně rozpadajícího se vztahu s pří telkyní
(Judit Bárdos). Babička (Jana Synková) je specialistkou na upřímné dotazy, které ostatní přivádějí přinejmenším do rozpaků.
Režie: Tomáš Pavlíček. Hrají: Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza Voříšková, Judit Bárdos, Jana Synková, Jan Kačer, Jan
Strejcovský, Michael Pitthan, Václav Kopta, Zuzana Kronerová, Ester Geislerová, David Máj, Robin Kvapil 
77 min. / vstupné 80 Kč Komedie / Drama Česko, 2018

Neděle 3. února, 16.30 hodin
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim snesla
na zahradu. Jaký nový stroj na sníh naši dva kutilové vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde vhod horká sauna, tak proč by
si ji rovnou nepostavili. Jak si poradí s vánoční výzdobou a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánočním stromečkem? A co te-
prve až si vyrobí Betlém a oslaví Silvestra. Pro oba kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká  
60 min. / vstupné 65 Kč, Animovaný / Rodinný Česko, 2018

Sobota 9. února, 19.30 hodin
CHVILKY
Anežka (Jenovéfa Boková) je mladá žena, která si přeje, aby vztah s její rodinou i partnery byl dobrý a klidný, a to i za tu
cenu, že ona sama ustoupí a bude se vyhýbat případným nedorozuměním, sporům. Neuvědomuje si ale, že onen pomyslný
klid je jen klidem před bouří, která musí dříve či později přijít. Film Chvilky vypráví příběh o základních situacích, vztazích
a emocích, které potkávají každého člověka, jsou mu důvěrně blízké a známé. Vyprávějí o lásce, bolesti, oddanosti, ale
také o naději, že člověk dokáže svá zranění přeměnit v sílu. Režie :  Beata Parkanová. Hrají : Jenovéfa Boková, Jaroslava
Pokorná, Viktor Tauš, Alena Mihulová, Martin Finger, Lenka Vlasáková, Marek Geišberg, Miro Mráz 
93 min. / vstupné 80 Kč, Drama Česko / Slovensko 2018

Neděle 10. února, 16.30 hodin
MIMI & LÍZA: ZÁHADA VÁNOČNÍHO SVĚTLA 
Mimi a Líza jsou nevšední kamarádky. Jedna má oči stále zavřené a druhá je má otevřené dokořán. Ale obě se však umí
dívat a společně vidět. Protože svět se dá vidět i rukama i ušima, jen to zkusit… Pásmo krátkých animovaných filmů pro
malé děti a jejich rodiče o neobyčejném přátelství dvou malých holčiček. Hrají: Linda Rybová, David Prachař, Arnošt Gold-
flam, Viktor Preiss, Zbyšek Pantůček, Dagmar Pecková, Roman Říčař 
Délka: 65 minut / Vstupné 65 Kč, Animovaný/ Rodinný pro nejmenší 2018 ČR/SR

Sobota 16. února, 19.30 hodin
ZÁHADA SILVER LAKE
Po znamenitém metahororu Neutečeš se osobitý režisér David Robert Mitchell vydal na halucinogenní výlet po Los Angeles:
jeho meandrující neo-noir Záhada Silver Lake se točí kolem třiatřicetiletého Sama, který se po zmizení své mysteriózní
sousedky Sarah pouští do surreálného pátrání, aby dekódoval tajemství, skandály a konspirace ukrývající se v hlubinách
Města andělů. Hypnotický a zábavný thriller bezmála lynchovského ražení je poháněn stejně tak ústřední obsedantní fi-
gurou, jako vytříbeným soundtrackem, dějovými serpentinami a nesčetnými popkulturními referencemi, jež dohromady
skládají jakousi tajnou historii L.A. Film, který je zároveň subversivní hříčkou i netradiční poctou éře klasického Hollywoodu.
Režie: David Robert Mitchell. Hrají: Andrew Garfield, Riley Keough, Riki Lindhome, Jimmi Simpson, Summer Bishil, Topher
Grace, Zosia Mamet, Callie Hernandez, Patrick Fischler, Allie MacDonald…
Délka: 139 minut / Vstupné 80 Kč, Komedie/ Krimi 2018 USA

Neděle 17. února, 16.30 hodin
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA 
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční po-
mocník dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi
jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku
království Draka, velké lásce princezny Adélky a prince Janka, o letité kletbě a strašlivém Drakovi, o zlém skřítkovi Blivajzovi,
ale i o tajemství Pomněnkové louky, ztraceném dračím vejci a párku klokanů. Zajímá Vás, kdy draci tančí hip hop, jak se
slaví vánoce v dračí jeskyni, jakou kouzelnou moc má sto let nemytý dračí zub a hlavně proč draka bolí hlava? Hrají: Karel
Gott, Kamila Magálová, Kateřina Brožová, Miroslav Šimůnek, Zuzana Mauréry, Ján Koleník, Zuzana Žáková, Jakub Jablon-
ský, Miroslav Noga, Charlotta Gottová, Libor Bouček, Igor Timko, Osmany Laffita, Patrik Paušo
Délka: 99 minut / Vstupné 70 Kč, Pohádka 2018 Česko/ Slovensko

Sobota 23. února, 19.30 hodin
DÍVKA
Lara je trans žena, která se narodila s tělem a jménem chlapce. Podstupuje hormonální a chirurgické procedury, které z ní
udělají ženu. Zároveň se zapisuje na prestižní baletní školu, kde si chce splnit sen a stát se tanečnicí. Jeden z nejsilnějších
motivů Dívky, od kterého režisér Lukas Dhont od začátku do konce neuhýbá, je ten, že všichni z Lařina okolí, ať už doma
či ve škole, plně podporují její touhy a snahy. Její rodina se přestěhovala do jiného města, aby Lara mohla chodit na baletní
školu, její učitelé k ní přistupují úplně stejně jako ke všem ostatním studentům a studentkám, její otec pečlivě sleduje
léčbu a doprovází ji na schůzky s lékaři a pokládá konstruktivní otázky. Síla filmu z velké části vychází z drsné pravdy:
všechna tato podpora Laře proměnu nijak neusnadňuje. Jen zabraňuje tomu, aby byla horší, než je. Režie: Lukas Dhont.
Hrají: Victor Polster, Arieh Worthalter, Valentijn Dhaenens, Katelijne Damen, Pieter Piron 
Délka: 105 minut / Vstupné 80 Kč, Drama 2018 Belgie

Neděle 24. února, 17.00 hodin
GORDON A PADDY 
Nejde o neohroženou dvojku „cajtů z amerických seriálů“, Gordon i Paddy svým způsobem však neohrožení opravdu jsou.
A to i přesto, že Gordon je stárnoucí ropušák a Paddy malá myška, tedy zdánlivě ta nejnepravděpodobnější dvojice policistů,
která se ve svém rodném lese musí vypořádat s nejedním zločinem. Z krádeže ořechů veverčáka Valdemara je přitom zprvu
málem obviněna samotná Paddy! Coby zkušený policista však Gordon brzy zjistí, jak se věci mají, a posléze v Paddy nachází
skrytý potenciál. Rád by ji dokonce učinil svou nástupkyní na místo policejního velitele. Jak se však ukáže, jeho poslední
případ s ořechy nebyl zdaleka tak nebezpečný jako první velká zkouška velitelky Paddy. Když se jednoho dne rodině veverek
ztratí syn a pohřešovaný je i malý zajíček (o ztraceném vejci páru strak ani nemluvě), musí se Paddy postavit svému strachu
z nejobávanějšího obyvatele malebného lesa – lišky. Opravdu je však liška původcem všeho zla, jak Gordon tvrdil? Hrají:
Stellan Skarsgård, Melinda Kinnaman, Felix Herngren, Tova Magnusson, Christian Hillborg
Délka: 62 minut / Vstupné 65 Kč, Animovaný/Fantasy 2017 Švédsko

Program kina v SC Bonaparte

Hudební večer žáků
Hudební večer žáků se koná v úterý 29. 1.

2019 v 17.00 hod. v sále ZUŠ. jj

Nadační fond STUDENT
a Integrovaná střední škola

Slavkov u Brna, příspěvková organizace

si Vás dovolují pozvat na

24. PLES ŠKOLY
pátek 22. února 2019 ve 20 hodin

Společenské centrum Bonaparte Slavkov
u Brna. Hraje taneční skupina Karla Pešla,

 bohatá tombola.

Děkujeme za případné příspěvky do tomboly

Nabízíme možnost
letní brigády v DDM 

DDM Slavkov u Brna hledá na léto
2019 externí pedagogy volného času
k organizaci příměstských a pobyto-
vých táborů na DPP. Vhodné pro studenty nej-
lépe s pedagogickým zaměřením. Bližší
informace ohledně finančního ohodnocení
a požadavků Vám rádi poskytneme na tel. čísle
605 083 322 nebo při osobním schůzce.

Miroslav Donutil
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Základní škola Komenského

Exhibice se konala v pátek 11. ledna v napl-
něné sportovní hale ZŠ Komenského, za pří-
tomnosti vzácných hostů – starosty města
Slavkova u Brna Michala Boudného, zá-
stupců Rady města a zastupitelů města
Slavkova u Brna, paní ředitelky ISŠ Vla-
dislavy Kulhánkové a dalších diváků,
kterých se sešlo přes 500. Celý pořad po-
hotově moderovala bývalá členka týmu Micha-
ela Hudcová, která zhodnotila uplynulou
sezonu. Loňský rok byl opět pro tým velice
úspěšný ať už množstvím získaných medailí či
účastí na různých sportovních a kulturních ak-
cích. Za zmínku určitě stojí zahájení a pravi-
delné účinkování na Olympijském festivalu
v Brně během Zimních olympijských her. Svým
vystoupením členové GS určitě udělali radost
seniorům v Habrovanech i všem oceněným
sportovcům Jihomoravského kraje. Vzorně re-
prezentovali naše město i v družebním fran-

couzském městě Darney. Ze všech úspěchů jsou
jistě nejdůležitější výsledky z Mistrovství ČR,
kde Glitter Stars získalo celkem 21 medailí

v různých disciplínách. Pokud bychom se-
četli veškeré medaile z MČR za období
2011–2018, dostali bychom neuvěřitelné
číslo 116. Do historie týmu se určitě za-
píše také účast našich členů na MS v USA,

kde ve velmi silné konkurenci obsadili 7. místo,
v rámci Evropy 2. místo. Bohatý sportovní pro-
gram zpestřila svým krásným zpěvem Denisa
Křetínská, členka týmu, která v loňském roce
soutěžila v kategorii Hip Hop. Celou akci ozvu-
čil DJ Jarek.

Budoucnost týmu Glitter Stars, přípravka
gymnastiky, o kterou je veliký zájem, se před-
stavila ve zcela nových slušivých dresech. Děti
začaly trénovat teprve v září pod vedením tre-
nérek Radky Babyštové a Jany Konečné.

Postupně se divákům představily další vě-

Novoroční exhibice týmu Glitter Stars Slavkov u Brna
kové kategorie, které v letošním roce trénuje
skupina trenérů ve složení: Aneta Macharová,
Tomáš Přichystal, Anita Kučerová, Daniela
Martínková, Renata Martínková a zakladatelka
a vedoucí celého týmu Renáta Macharová.

Během sportovního odpoledne se diváci také
dozvěděli, že naše město bude 3.března hostit
Mistrovství ČR v tanečních dvojicích a vítě-
zové v juniorských a seniorských kategoriích
mají šanci se nominovat na ME v ruském Pe-
trohradu. Pomocí videa bylo zavzpomínáno na
účast slavkovských členů na MS v USA, kam
se Slavkováci se svojí pílí dokázali probojovat.

Tento velmi krásný a náročný sport nelze
provozovat bez technického zázemí a finanční
pomoci. Proto tímto děkujeme městu Slavkov
u Brna, ZŠ ve Slavkově u Brna, Komenského
náměstí a firmám Agromex a Lohmann &
Rauscher za podporu v roce 2018 a předem dě-
kujeme za přízeň i v letech následujících. gs

Pasování na čtenáře
Jako každý rok, tak i letos čekala na naše

druháčky velká čtenářská zkouška. Děti se
velmi těšily a celý podzim čtení pilně tréno-
valy. Dne 17. prosince k nám zavítal netrpělivě
očekávaný pohádkový skřítek a pozval nás na
Pasování do řad čtenářů. Děti, v tento slav-
nostní den oblečené do pohádkových kostýmů,
vyrazily do divadelního sálu, kde na ně čekali
skřítkovi kamarádi – žáci 8., 9. ročníků. Ti pro
mladší spolužáky připravili několik jednodu-
chých úkolů na čtenářskou gramotnost.
Všechny děti byly moc šikovné a pohádková
královna je za odměnu pasovala na „opravdové
čtenáře“ a na památku přidala pohádkovou
knihu, kterou hned s chutí začaly číst. 

Doufáme, že láska ke knihám je bude pro-
vázet celý život. Třídní učitelky 2. tříd

ZŠ KOMENSKÉHO
Spolek rodičů a přátel školy

Vás zve na

ŠKOLNÍ PLES
pátek 1. 2. 2019

Společenské centrum Bonaparte
zahájení ve 20 h. • vstupné 200 Kč

Žáci 2.A • Foto: archiv školy

Žáci 2.B • Foto: archiv školy

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

Dne 11. 12. 2018 naše třída VIII. B jela na
exkurzi do Prahy. Také s námi jeli náš třídní
učitel P. Jeřábek a učitelka dějepisu P. Pitro-
nová. V Praze jsme strávili asi šest hodin a vi-
děli alespoň ty nejznámější historické památky
našeho hlavního města. Nejdříve jsme šli
kolem Jeruzalémské synagogy, prohlédli si
Jindřišskou věž a viděli budovu Národní
banky. Na chvíli jsme se zastavili u Prašné
brány a Obecního domu. Potom jsme zamířili
rovnou na Staroměstské náměstí, kde se
zrovna konaly vánoční trhy. Na „Staromák“
jsme dorazili právě 20 minut před polednem,
ideální doba k prohlédnutí celého náměstí se
všemi jeho pamětihodnostmi. A samozřejmě
jsme si nenechali ujít ani polední odbíjení or-
loje, stejně jako desítky dalších návštěvníků.
Ze Staroměstského náměstí jsme zamířili

přímo na Karlův most, kde jsme viděli místo,
odkud byl Jan Nepomucký svržen do Vltavy.
Po krátké občerstvovací pauze jsme se vydali
na Pražský hrad a podívali se do Svatovítské
katedrály. Cestou k Národnímu divadlu jsme
udělali zastávku u „Pražského Jezulátka“. Před
kostelem byla ohrádka se zvířaty, která jsme
mohli pohladit a nakrmit. Potom už nám nic
nebránilo v cestě k Národnímu divadlu,
k němuž jsme došli po mostě Legií. Naší po-
slední zastávkou bylo Václavské náměstí, kde
jsme si dali hodinovou přestávku s pozdním
obědem. Na závěr jsme udělali fotku před sva-
tým Václavem s Národním muzeem v pozadí.
Po dni stráveném v Praze nás čekala asi třího-
dinová cesta zpět vlakem do Slavkova. Mys-
lím, že se výlet vydařil, všem se líbil a určitě
bychom jeli znovu. P. Frank

Exkurze žáků 8.B do Prahy

V letošním školním roce byl lyžařský výcvi-
kový kurz pro žáky ze Základní školy Tyršova
Slavkov u Brna zajištěn v nové lokalitě v Ho-
týlku u Pekina ve Zlatých Horách. Hotýlek na-
bízí krásné ubytování, výborné jídlo a sjezdovku
přímo u budovy. Navíc je vybaven wellness zá-
zemím a bowlingem. Obojího žáci pod dohle-
dem svých učitelů s nadšením využili. Na

vzorně upravené a krásně zasněžené sjezdovce
všichni žáci zvládli lyžařské i snowboardové do-
vednosti. Díky dostatku sněhu si mohli všichni
účastníci kurzu vyzkoušet i běžkování. Žáci od-
jížděli z kurzu velmi spokojeni. Z organizačního
hlediska zde vše vyhovovalo podmínkám pro
konání LVK, takže na stejném místě byl zajištěn
termín i pro příští školní rok. hch

Lyžařský výcvikový kurz 2019

Vánoce s Tyršovkou
K pohodě a klidu adventního období dní při-

spěli v posledním předvánočním týdnu také
žáci naší školy se svými učiteli, kteří připravili
pro rodiče a přátele školy letošní vánoční aka-
demii. Zájem diváků byl velký, a tak bohužel
ani nestačily prostory hlavního sálu KC Bona-
parte. Děti prvního stupně zazpívaly, zatančily
a přednesly básničky a říkanky s vánoční te-
matikou. Střídala se tradiční i „moderní“ vy-
stoupení. Na závěr programu přednesla báseň
Markéta Moudrá a vánoční píseň zazpívali žáci
osmého ročníku. zšt

Vánoční tvořivá dílna
Vánoční svátky patří u dětí k těm nejoblíbe-

nějším. Na tuto událost se žáci na prvním
stupni připravují v hodinách estetické výchovy.
Chystají různá překvapení a přání pro své
blízké. Výroba dárečků je vždy pro všechny
velmi příjemnou záležitostí. Děti si také vy-
zkoušejí práci s netradičním materiálem, jako
jsou např. šišky, dřevěná kolečka nebo staré
CD. Všechny vyrobené dárečky tak určitě pod
stromečkem potěší. zšt

Nejkrásnější stromeček
Soutěžní vánoční stromeček ZŠ Tyršova zí-

skal s počtem 96 hlasů na slavkovském zámku
krásné 2. místo. Tak jako již v minulých letech
i letošní předvánoční čas si žáci 7. a 8. ročníku
zpříjemnili výtvarnou výchovu výrobou vá-
nočních ozdůbek, kterými nazdobili stromeček
vystavený ve foyer slavkovského zámku. Zde
probíhala soutěž o nejkrásnější vánoční stro-
meček a sami návštěvníci zámku svými hlasy
rozhodli, který stromeček je výzdobou zaujal
nejvíc. Letošní soutěže se zúčastnilo 8 škol
a organizací. Je radostné konstatovat, že snaha,
pečlivost a kreativita našich žáků byla odmě-
něna 96 hlasy a tím i získáním 2. místa v sou-
těži. zšt

Okresní finále florbalistů
Dne 19. 12. jsme se účastnili okresního kola

florbalové soutěže konané ve Vyškově. Naši
chlapci ve složení Janek, Otépka, Buček, Kach-
líř, Fiala, Konečný a Šmerda v základní skupině
prohráli obě utkání, jak s Rousínovem (4:1), tak
s Nádražní (2:1). Chlapci se za své výkony ale
rozhodně nemusí stydět, jelikož kvalitu proká-
zali v zápase o 5. místo, kde porazili rivala ze
školy Komenského 3:0. Tímto děkujeme ho-
chům za vzornou reprezentaci. pl

V učebnici dějepisu 8. ročníku je kapitola
s názvem Císařská Francie a napoleonské války.
Žáci se v ní seznámí také s průběhem významné
bitvy, tradičně nazývané bitva tří císařů, která se
odehrála nedaleko Slavkova u Brna. Spojenecká
vojska, tj. armáda rakouská císaře Františka II.
a armáda ruská cara Alexandra I., se zde střetla
s vojáky francouzského císaře Napoleona I.

Vzpomínkové akce na tuto událost se konají
v našem městě a jeho okolí tradičně počátkem
prosince. Všichni žáci vědí, že v tu dobu bude

ohňostroj, jarmark, pochod vojáků… O vlast-
ním průběhu bitvy vědí poměrně málo a památ-
ník Mohyla míru většinou navštíví právě během
školní exkurze. Teprve zde, v samotném památ-
níku a v muzeu si mnozí uvědomí, že tisíce mr-
tvých, kteří zůstali ležet na slavkovském bojišti,
byli strašlivou bilancí bitvy, kterou Napoleon
navždy spojoval se svým úspěchem
a slávou. Proto jsme s žáky 8. ročníku letos opět
podobně jako v minulých letech Mohylu míru
navštívili. vd

Mohyla míru – dějepisná exkurze

Vánoční turnaj ve florbale
Dne 21. 12. se uskutečnil v naší škole druhý

ročník Vánočního florbalového turnaje. Soubojů
se účastnily týmy od 7. do 9. třídy. Všechny zá-
pasy se obešly bez komplikací a celý turnaj pro-
běhl hladce. Krásné finále, které bylo napínavé
až do konce, nakonec lépe zvládli favorizovaní
žáci z 9.B. Druzí skončili žáci ze 7.B. V souboji
o třetí místo byli úspěšnější žáci ze 7.A, kteří
porazili výběr 9.A. Chtěli bychom všem zúčast-
něným poděkovat za fair-play hru a příjemný
sportovní zážitek. pl

Lyžařský výcvik • Foto: archiv školy



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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

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

Neváhejte a kontakujte nás:
e-mail: Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com

tel.: +420 544 425 632, mobil: +420 739 529 558
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

• disponent/ka
• specialista sterilizace
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické výrobě

• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti 

• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• 3 dny dovolené navíc
• příplatky nad zákonnou výši –

 příplatek za odpolední směnu
16 Kč/hod; příplatek za práci v
noci 27 Kč/hod; příplatek za práci
v sobotu 15 % průměrného vý-

dělku; příplatek za práci v neděli
20 % průměrného výdělku

• možnost osobního rozvoje v
rámci L&R Academy

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

Co vám můžeme nabídnout:

HLEDÁME
POSILY

DO NOVÉHO AUTOSALONU 
V MODŘICÍCH U BRNA

Na pozice: automechanik, 
autolakýrník, autoelektrikář, 

autokarosář

Více na www.renault-brno.cz 
v sekci Volná místa KONCESIONÁŘ VOZŮ RENAULT A DACIA

RESTAURACE
HOTELU OLGA 

Zborovská 45, 684 01 Slavkov u Brna
Po–Čt 16.30–22.00

Pá 16.30–23.00
So 11.00–22.00

Rezervace: 702 720 709, 605 709 121  

Vás srdečně zve
k příjemnému posezení nejen u dobrého moku či kávy,

ale především k ochutnávce dobrot naší kuchyně.

U nás si jistě vyberete!
Nabízíme 45 míst k sezení, vhodné místo pro pořádání

rodinných oslav i firemních večírků.

Těšíme se na Vás!



• 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 17 LET S VÁMI

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

Zdraví je největší bohatství, které člověk má.

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

Kosmetika 

Možnost vyzkoušení

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

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

Uzávěrka pro inzerci
pátek 15. února do 16 hodin

Podmínky viz

www.bmtypo.cz

JU
N
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K
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A Slavkovští Junáci v závěru roku
Závěr roku mezi

skauty a skaut-
kami ve Slavkově
patřil vánočním
schůzkám a Bet-
lémskému světlu.

Děkujeme ob-
čanům, rodičům
členů i příznivcům
Junáka za celo-
roční podporu
a těšíme se na spo-
lupráci v roce
2019!

Foto: archiv Ju-
náka Slavkov
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V sobotu 8. prosince 2018, v době předvá-
nočního shonu, se všechny soutěžní věkové
složky týmu Glitter Stars vydaly na dalekou
cestu do Ústí nad Labem. Po velmi brzkém
vstávání vyjela slavkovská výprava v 3.30 h.
s cílem předvést co nejlepší výkony na šestém
ročníku celorepublikové soutěže Basta Cheer
Cup. Celou akci vtipně a pohotově provázel
moderátor z Novy Karel Kašák, který se nebál
zkoušet před diváky akrobatické prvky, které
viděl v soutěžních sestavách, což ne vždy bylo
zcela bezpečné.

Přestože byla soutěž velmi náročná, přivezli
jsme do Slavkova kolem půlnoci 20 medailí –
8 zlatých, 7 stříbrných a 5 bronzových.

Podrobné výsledky:
1. místo:

Marianka Polívková – Individual Peewee
Kristýna Slaninová – Individual Junior

Kristýna Slaninová a Sabina Burianová –
Double Freestyle Junior
Beata Henrichová a Marie Petříková – Dou-
ble Jazz Junior
Aneta a Sabina Macharovy – Double Frees-
tyle Senior – celkové vítězky v kategorii
Double Dance
Aneta a Sabina Macharovy – Double Jazz
Senior
Group Stunt Senior Coed
Team cheer Senior Coed – celkový vítěz
Team Cheer

2. místo:
Tomáš Přichystal – Individual Senior
Marianka Polívkova a Tereza Zemánková –
Double Tumbling Peewee
Dominika Lacinová a Zuzana Krejčí – Dou-
ble Tumbling Senior
Team Cheer Peewee

Dvacet medailí pro tým Glitter Stars Slavkov u Brna
Kristýna Slaninová a Marie Petříková – Dou-
ble Tumbling Junior
Monika Šilerová a Kateřina Rotroeklová –
Double Jazz Senior
Group Stunt Senior Allgirl

3. místo:
Kateřina Votoupalová – Individual Peewee
Kateřina Votoupalová a Lea Matyášová –
Doublee Freestyle Peewee
Nikol Vanderková a Alžběta Vartová – Dou-
ble Jazz Junior
Group Stunt Junior
Sára Müllerová a Kristýna Hráčková – Dou-
ble Freestyle Senior

Všem účastníkům patří velké poděkování za
vzornou reprezentaci.

Velkou zásluhu na tomto výrazném úspěchu
mají zajisté trenéři týmu.

Renáta Macharová

Je tu nový rok a s ním i návrat dětí do ma-
teřské školy po vánočních prázdninách.

Na začátku ledna jsme s dětmi navštívili vy-
stavený betlém v klášteře Chudých školských
sester Naší Paní. 

Ve spolupráci s KMŠ Karolínka jsme se
zúčastnili koncertu souboru Musica Animae.
Děti si zde poslechly skladby a písně s vánoční
a zimní tématikou a zároveň se seznámily s no-
vými hudebními nástroji. Spolu s hudebníky si
také zazpívaly.

Ve středu 9. ledna jsme pro rodiče připravili
besedu s dětskou psycholožkou Mgr. Bínovou

na téma „Jak připravit dítě na vstup do ZŠ“.
Setkání s rodiči se zúčastnili i ředitelé základ-
ních škol, kteří rodičům předali informace
o zápisu do 1.tříd.

Na konci ledna bude pro děti připraven velký
karneval s programem divadla Koráb. 

Po jarních prázdninách čekají na děti další
zajímavé zážitky – sférické kino, další návštěva
dětského hřiště Vlnka a pohádkové hudební
představení v MŠ.

Snad nás paní zima nezklame, dopřeje nám
sněhovou nadílku, aby si děti mohly užít další
zimní radovánky při vycházkách. Vedení MŠ

Zvídálek v novém roce

Pravidelné cvičení
Zveme všechny zájemce o zdravý životní

styl už 14. ledna 2019 na pravidelné kondiční
cvičení PILATES pod vedením Mgr. Libuše
Vlachové. Cvičíme každé pondělí od 16.30
hodin v tělocvičně ZŠ Tyršova a za 10 hodin
zaplatíte 200 Kč. Pravidelným cvičením máte
šanci udržet si dobrou kondici do vysokého
věku. MM

Informace 2019 jsou v prodeji
Od čtvrtka 24. ledna je v prodeji nové vy-

dání ročenky Informace Slavkovsko 2019.
Brožurka přináší změny v zubařských ordina-
cích, provozní doby restaurací i obchodů s po-
travinami, přibyly také nové služby. Cena
brožurky zůstává stejná (25 Kč) a seženete ji
v obou trafikách na Palackého náměstí. red.

Glitter Stars • Foto: 2x archiv GS

Zvídálek na koncertu v KMŠ Karolínka • Foto: archiv školy
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Po Mikuláši jsme dobou adventní takřka
proletěli a velice rychle se přiblížily Vánoce.
Ve všech třídách se pod nazdobenými stro-
mečky objevily dárečky pro děti i paní uči-
telky. Nové hračky pomohly vytvořit krásnou
atmosféru zájmu o druhého a spolupráce
během společné hry.

Naše třída Rybiček si připravila vánoční vy-
stoupení. Zvolili jsme si inspiraci v knize Ma-
riin malý oslík, popisující vánoční příběh
z pohledu oslíka, který Marii s Josefem do Bet-
léma doprovází. S tímto příběhem jsme šli po-
těšit klienty Domova s úsměvem v B-Braunu
a 6. ledna jsme ho zahráli v kostele po mši
svaté. Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem rodičům, kteří pomohli s přípravou kos-
týmů, zapůjčením rekvizit a dovezením mla-
dých herců a hereček. Bez vás by se nám to
nepodařilo. Za sebe i své kolegyně děkuji.

Nastal leden, s dětmi jsme se zastavili u bet-
léma v klášteře a aby ta vánoční doba tak

rychle neodešla, prožili jsme si ji zrychleně
znovu. Hudební soubor Musica Animae nás
i návštěvu ze Zvídálku provedl za zpěvu zná-
mých písní obdobím od adventu přes Vánoce
až k příchodu tří králů.

Jak už to každou zimu bývá, snad každé dítě
touží po sněhu. Ačkoli u nás zatím příliš
dlouho nevydržel, byly to nejkrásnější chvíle
strávené venku. Stačilo ho málo, aby děti za-
čaly stavět minisněhuláčky, chlubit se, jakou
stopu dělají jejich boty, kreslit do něj nebo jed-
noduše chtěly zkoulovat paní učitelky. Když
ho však napadlo hodně, podařilo se nám
během chvilky nakutálet velké koule a postavit
na zahradě sněhuláka o hlavu většího než děti.
K němu jsme dělali paní sněhulákovou a malá
sněhuláčata. Pevně věříme, že doba trvalejšího
sněhu ještě dorazí, abychom si mohli i pořádně
zajezdit na lopatách. A kdyby nesněžilo, ales-
poň si na to budeme ve školce hrát.

Za KMŠ Karolínka Kamila Maňásková

Vánoce a leden v Karolínce

Nové Centrum kolegiální
 podpory v oblasti čtenářské
pregramotnosti v KMŠ Karolínka

V rámci projektu OP VVV (Operační pro-
gram Výzkum, vývoj, vzdělávání) „Podpora
vzájemného učení pedagogů v MŠ“ byla i naše
školka oslovena Pedagogickou fakultou Jiho-
české univerzity v Českých Budějovicích, aby
se stala jedním z pracovišť, kde funguje Cen-
trum kolegiální podpory v oblasti čtenářské
pregramotnosti. Projekt rozjíždí třetí rok svého
fungování, jsme tedy jedním ze tří Center
v kraji a ze 42 v České republice.

CKP zve každý měsíc (od ledna do prosince
kromě letních prázdnin) na jedno dvouhodi-
nové setkání, při kterém se sdílejí vzájemné
zkušenosti z práce s dětmi v oblasti čtenářské
pregramotnosti. Do činnosti se mohou kromě
pedagogů mateřských škol zapojit i pracovníci
České školní inspekce, nepedagogičtí pracov-
níci a dobrovolníci pracující s mládeží. Podle
zájmu účastnic může být k některému setkání
přizván externí odborník ve vybrané oblasti.
Po každém setkání je vydáváno potvrzení
o účasti, vzdělávání je zdarma.

Rády bychom se navzájem podpořily v kva-
litní práci s knihou, příběhy, obrázky, probou-
zely v dětech touhu se ke knihám vracet
a vybavily je správnými dovednostmi, které ná-
sledně využijí ve škole a ve svém životě. Naším
hlavním cílem je lásku ke knihám a čtení před-
ávat dětem, aby i ony rády po knize sahaly.

První setkání pro učitelky MŠ proběhne ve
středu 30. 1. 2019 v Domě Svaté Rodiny, Ma-
linovského 280 ve Slavkově u Brna od 15
hodin na téma: Co je to čtenářská pregramot-
nost a jak ji rozvíjíme. Ke vzájemnému sdílení
si přineste s sebou oblíbenou knihu pro věko-
vou kategorii 3–6 let. Ke druhému setkání
v úterý 26. 2. 2019 chceme přizvat paní uči-
telky prvních tříd a probrat společně doved-
nosti čtenářské pregramotnosti potřebné při
nástupu do školy. Máte-li zájem o bližší infor-
mace či pozvánku, můžete nás kontaktovat na
emailové adrese ckp3slavkov@seznam.cz
a my se budeme těšit na setkání s vámi. Přijďte
se stát obohacením pro ostatní.

Helena Lungová a Kamila Maňásková,
edoucí Centra kolegiální podpory
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

GOLFOVÉ HŘIŠTĚ VE SLAVKOVĚ U BRNA
přijme kolegyni na pozici:

Požadujeme:
• min. vzdělání SŠ s maturitou
• znalost anglického jazyka (další jazyk vý-

hodou)
• komunikační a organizační schopnosti,

 samostatnost, pečlivost, flexibilita
• znalost práce na PC (MS Office, Excel)
• ochota pracovat na směny (krátký/dlouhý

týden)
• pozitivní osobnost a zkušenost na ob-

dobné pozici výhodou. 

Nástup:
• únor/březen 2019 dle dohody
• nástupní mzda: 18 500 Kč/měsíc

Nabízíme:
• zajímavou práci v příjemném prostředí

a kolektivu

Životopisy zasílejte na emailovou adresu:
golf@agrt.cz

RECEPČNÍ

KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Holubice 393
Tel.: 604 821 159

    775 690 400 
info@renovace-brno.cz
www.renovace-mrazek.cz

RENOVACE RENOVACE 
záruka 5 roků
DDVEŘÍ A VEŘÍ A ZÁRUBNÍ/ÁRUBNÍ/BEZ BOURÁNÍBEZ BOURÁNÍ

klika zdarma

do 5. 2. 2019

Poděkování
Děkujeme všem, kteří přišli dne 18. prosince 2018

rozloučit s panem

EMILEM MICHÁLKEM
Také děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.

Manželka s rodinou.

Blahopřání

Dne 17. ledna 2019 se dožila významného
životního výročí 85 let paní

EVA KUBÍNKOVÁ

Do dalších let jí přejeme hlavně zdraví, klid a pohodu.
Dcery Eva a Hana s rodinami.

Vzpomínka

Dne 3. ledna 2019 by se dožila 80 let
manželka, maminka, babička a prababička, paní

MARIE KOZMONOVÁ

S láskou vzpomíná manžel František s rodinou.

Vzpomínka
V našich srdcích jsi stále s námi.

Dne 17. ledna 2019 uplynuly dva roky, co nás opustila naše
maminka a babička, paní

FRANTIŠKA MLČŮCHOVÁ
S láskou vzpomíná rodina a syn Milan.

Vzpomínka

Dne 18. ledna 2019 uplynulo 15 let od úmrtí
výborného natěrače a muzikanta, pana

LUBOMÍRA ANDRLY

Za tichou vzpomínku děkuje syn s rodinou.

Vzpomínka
Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.

Dne 20. ledna 2019 uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka a sestra, paní

NADĚŽDA CENKOVÁ
S láskou a bolestí stále vzpomíná manžel a sestry s rodinami.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Za všechno, a za všechno dík, za lásku, která byla, za život, který byl.

Dne 21. ledna 2019 by se dožil 100 roků pan

GUSTAV ŠTŮSEK
Dne 20. ledna 2019 si připomeneme 12. výročí jeho úmrtí.

S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti se svými rodinami.

Vzpomínka
Dne 19. ledna 2019 by se dožil 63 let

a 21. ledna 2019 tomu bude jeden smutný rok, co nás všechny
bez slůvka rozloučení, náhle opustil náš milovaný

ANTONÍN SALOMON
Jak samozřejmé, když tu s námi náš milovaný člověk je. Jak bolestné

a beznadějné, když náhle odejde. Není dne, kdybychom si nevzpomněli.
Chybíš nám… Za vše, za vše dík. Za lásku jaká byla, za život jaký byl…
Děkujeme všem kamarádům, kolegům, přátelům a známým za to,

že vzpomínáte společně s námi.
Tvoje nejbližší rodina a sestra Eva, bratr Jirka s rodinami.

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.slavkovskyzpravodaj.cz
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás

Emil Michálek (1942) 11. 12.
Jaromír Blahák (1939) 16. 12.
Irena Paseková (1955) 22. 12.
Marie Hošková (1955) 27. 12.
Jan Lokaj (1945) 1. 1.
Alois Laštůvka (1955) 3. 1.
Jiřina Neužilová (1930) 3. 1.
Zdeněk Štvarták (1965) 4. 1.
Jiřina Urbanová (1927) 9. 1.
Libuše Pavézková (1934) 10. 1.
Helena Kratochvílová (1949) 15. 1.

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.

Vzpomínka

Dík za každý den, který jsi pro nás žil…

VLADIMÍR TESAŘ
ze Slavkova u Brna

Dne 30. ledna 2019 všichni vzpomeneme 5. výročí jeho úmrtí.

S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.

Vzpomínka
Dne 24. ledna 2019 uplynulo 20 let od úmrtí pana

JANA KOLÁČNÉHO
ředitele zemědělské školy

Dne 25. ledna 2019 by se dožil 100 let.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dcera Jana a syn Zdeněk s rodinami.

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

Dne 21. ledna 2019 jsme vzpomněli třetí smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček a pradědeček, pan

JA RO S L AV  S E D L Á K
ze Slavkova u Brna

Stále vzpomínají manželka Jana, dcera Jana
a synové Jaroslav a Pavel s rodinami.

Vzpomínka

Odešla od všech, jež milovala, pro které žila a pracovala.
Dne 9. února 2019 by oslavila 69. narozeniny

naše milovaná manželka a maminka, paní

JA N A  S E K E R KOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají manžel a synové Jan a Ladislav s rodinou.

Vzpomínka
Těžko se Tebou loučilo, těžké je bez Tebe žít.

Láska však smrtí nekončí, v srdcích Tě navždy budeme mít.

Dne 8. února 2019 to budou smutné dva roky, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan

O L D Ř I C H  N OVOT N Ý
Se stálou vzpomínkou manželka, dcery a syn se svými rodinami.

Vzpomínka

Dne 21. ledna 2019 uplynulo 13 let, co nás
bez rozloučení opustila paní

JAROSLAVA ŠÍCHOVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou syn s rodinou a vnuk s rodinou.

Vzpomínka

Jen láska zůstává, ta nikdy neumírá.

Dne 8. února 2019 jsme vzpomeneme šesté výročí, kdy nás opustil pan

JOSEF ŠÍCHA

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou syn s rodinou a vnuk s rodinou.

Vzpomínka

Dne 24. ledna 2019 jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí, kdy nás opustila
naše drahá maminka, babička a prababička, paní

ZDEŇKA HERMANOVÁ

Každý den myslíme na její lásku a ať nepřítomna, v srdcích žije s námi dál.
S láskou vzpomínají Josef, Olin, Jirka, Lída a Karel Eis s rodinou.

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

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

NEBANKOVNÍ půjčka se zástavou nemo-
vitosti – vyplácíme exekuce, nezkoumáme
bankovní či nebankovní registry, neproka-
zujete svůj měsíční příjem a neplatíte na-
prosto žádný poplatek předem. Vyřízení
půjčky je zcela zdarma! Tel 732 885 522,
775 869 711.

HLEDÁM paní na úklid RD asi 5 hod.
týdně. 130 Kč/h. 777 294 658.

HLEDÁME chalupu nebo chatu se zahra-
dou do 50 km od Brna. Tel: 602 102 038.

KOUPÍME 3+1 ve Slavkově. Hotovost. Te-
lefon: 739 586 722.

KOUPÍM rodinný dům, Slavkov a okolí.
Prosím, nabídněte! T.: 602 185 147.

HOSTINEC NA ŠPITÁLCE přijme na úklid
(i důchodkyni) cca 2 hodiny denně!
 Kontakt: 604 573 212, pyrek@spitalka.cz,
www.spitalka.cz, nebo osobně!

HLEDÁME ke koupi byt 1+1/2+1 ve Slav-
kově u Brna. I původní stav. Tel. 739 912 867.

NA SLAVKOVSKU koupím RD se zahra-
dou. Cena do 3,5 mil. Kč. Tel. 703 668 397.

POPTÁVÁME k pronájmu dům, jsme
 rodina se 3 dětmi se zaměstnáním. Tel.
724 119 639. Za nabídky děkujeme.

HLEDÁM pronájem bytu 2+kk ve Slavkově
u Brna. Pouze přízemí. Tel. 776 302 650.
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Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: ne-

děle v 8.30 a 18.00, úterý v 17.30 bohoslužba pro
děti, čtvrtek dle ohlášení v 7.00, pátek v 18.00, so-
bota v 7.30 h. Svátost smíření v úterý 18.30 –
19.30.

1. 2. Denaf – Den na faře pro děti.
2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu, Slavkov, so-

bota 7.30 s žehnáním svící.
7. 2. Mše sv. v penzionu v 8.00.
11. 2. Lurdská pouť na Lutrštéku, světový den ne-

mocných, 15.30 růženec, 16.00 mše sv.
14. 2. 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila.
14. 2. Svatého Valentýna, Slavkov, 18.00 mše sv. pro

zamilované.
16. 2. Ples děkanství, 19.00 eurotělocvična Dražo-

vice, vstupenky v kostelích.
28. 2. Mše sv. v penzionu v 8.00.

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.45,
nebo se domluvte telefonicky P. Vavro 604 280 160
nebo 734 289 270, P. Pacner 737 509 507.
slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

V lednu jsme zahájili kurz víry Alfa, úča-
stnilo se 26 zájemců a 13 členů v týmu. Tří-
králové sbírky 2018 se účastnilo ve Slavkově
rekordních 127 koledníků – 90 dětí a 37 do-
spělých ve 32 skupinkách, výtěžek činil
151 791 Kč. Vánoční tříkrálový koncert sboru
Collegium musicale bonum, při kterém vy-
stoupila také Schola ze Slavkova u Opavy, se
konal v neděli 7. ledna. Ekumenické bohos-
lužby se konaly v modlitebně Adventistů
a kázala husitská farářka Iveta Hušková. Ples
děkanství se konal 27. ledna v sále Bona-
parte, doprovázela kapela Zlaťanka. V neděli
4. února jsme si připomenuli 50. výročí úmrtí
slavkovského děkana P. Jana Meixnera. Ve
farnosti sloužil 26 let, zemřel 5. února 1968
a je pochován na slavkovském hřbitově.

Přednášku Jana Špilara „Jsme jedno a není
nám to jedno“ pořádala pro manžele 12.
února MSKA. Farní karneval pro rodiny
s dětmi organizovala 18. února naše mládež.
Farnost, především školní děti, se zapojily do
úklidu Slavkova v sobotu 7. dubna. Celoná-
rodní sbírkou na migranty v neděli 15. dubna
reagovala česká církev na nekončící utrpení
lidí v Sýrii, ve Slavkově se vybralo
33 000 Kč. Druhá pouť děkanství do Izraele
2018 se konala v dubnu, z farnosti se úča-
stnilo 16 poutníků. Na XIV. pěší pouť do Ža-
rošic vyšlo ze Slavkova 34 poutníků,
z Jalováku se přidalo dalších 35 poutníků.
Generální úklid farního kostela a kostela na
Špitálce proběhl za účasti ochotných farníků
v sobotu 19. května.

První svaté přijímání se konalo 13. května
a slavnost Božího Těla s průvodem k misij-
nímu kříži 3. června. Svatourbanská krojo-
vaná pouť na Urbánku byla 27. května poprvé
dopoledne, v 10 hodin se vydalo křížovou
cestou kolem 110 poutníků, hlavně dětí a ro-
dičů. Slavné sliby řeholní sestry Pavlíny se
konaly v sobotu 9. června ve farním kostele
za účasti biskupa Pavla Konzbula. Slavnost
pokračovala odpoledním farním dnem. Výlet
dětí z náboženství směřoval do Moravského
krasu, Senetářova a Kateřinské jeskyně. Farní
tábor Mise Fénix v Rakoveckém údolí na
téma znovuosídlení Země z vesmírné stanice
uspořádala mládež pro 77 dětí. Další tábor na
téma římských vojáků prožili ministranti
v malebném kraji u Havlíčkova Brodu. Tábor
Akce T pro SŠ mládež připravili vedoucí
v přírodě v Moravském krasu formou her
a workshopů s duchovními tématy.

O prázdninách proběhly změny kněží,
s farním vikářem P. Petrem Marečkem, který
se stal farářem v Podolí, se po 18 letech pů-
sobení farnost loučila 5. srpna. P. Stanislava
Pacnera, který přišel z Rousínova, přivítali
farníci 12. srpna. Slavkovský kaplan má ve
správě navíc farnost Křižanovice, proto došlo
ke změně času ranní mše ve Slavkově na 9.
hodinu. Poutní zájezd mládeže děkanství do
Kutné Hory, Sázavy a Prahy proběhl 28. a 29.

září, podzimní pouť mužů směřovala do Ne-
ratova a na vojenské opevnění, tvrz Boudu.

Nový termín pro Slavkovské hody byl sta-
noven k výročí posvěcení oltáře, tzv. posví-
cení a poprvé se letos konaly 14. října. K 100.
výročí republiky byl odhalen 28. října v blíz-
kosti kostela pomník obětem dvou světových
válek. Den se Služebníkem Božím Václavem
Drbolou, obětí komunistického režimu, pro-
běhl ve Slavkově 18. listopadu k jeho 80. vý-
ročí kněžského svěcení a nástupu do
Slavkova. Koncem listopadu navštívil sbor
CMB s farníky Slavkov u Opavy, kde proběhl
koncert. Rorátní mše svaté v úterý ráno nav-
štěvovalo kolem 50 dětí, následovala snídaně
na faře. Na Štědrý den se rozdávalo v kostele
Betlémské světlo, odpolední mši pro rodiny
navštívilo asi 500 lidí, z toho 150 dětí, zpívala
dětská schola. Půlnoční mše se slavila ve 23
hodin a zpíval sbor CMB. Duchovní obnovy
se konaly tématicky pro muže, ženy a dívky.
Během roku jsme pořádali cestopisné besedy,
divadelní kavárny, koncerty a v rámci MSKA
přednášky.

Ze statistiky farnosti za rok 2018 můžeme
vyčíst několik údajů: bylo uděleno 26 křtů,
sňatků 18 (z toho 12 z jiných farností). První
sv. přijímání přijali 3 dospělí a 21 dětí. Vy-
učování náboženství navštěvovalo 108 žáků,
z toho 72 dětí ze Slavkova, vyučuje farář, 2
řeholní sestry a 4 katechetky. Svátost nemoc-
ných přijalo v těžké nemoci nebo stáří 40
osob. Pohřbů bylo 41, z toho ve Slavkově 31,
převážně kremačních rozloučení. Probíhaly
přípravy ke svátostem, zkoušky pěveckých
sborů, schůzky ministrantů, setkávání mlá-
deže a modlitebních skupin. 

Co se týká oprav a údržby objektů, ve far-
ním kostele proběhlo od výmalby v roce
2005 již druhé vysávání prachu a ometání pa-
vučin ze sousoší a stěn do výšky 15 metrů.

Rok 2018 v římskokatolické farnosti 

Nad římsou zatím nemáme způsob, jak pro-
stor vyčistit. Práce zvládlo pouze několik bri-
gádníků během tří dnů z lešení, stavěné
firmou a z pojízdné plošiny.

Fasáda kostela a fary byla na některých
místech vyspravena a natřena, včetně všech
kostelních vstupních dveří a oken fary.
V interiéru kostela byl pořízen nový rozhlas
s číselnicí písní a do sakristie byly vyrobeny
nové skříně. Všechny opravy byly hrazeny ze
sbírek v kostele ve výši 486 000 Kč. K tomu
náklady na energie, režijní a na aktivity far-
nosti ve výši 260 000 Kč. Historické lavice
na Špitálce byly restaurovány se státním pří-
spěvkem 100 000 Kč. Na dobročinné a cha-
ritní akce a na podporu církevních aktivit
jsme odeslali ze sbírek dalších 287 000 Kč.

Na závěr chci poděkovat velkému množ-
ství dobrovolníků v naší farnosti, kteří připra-
vují uvedené aktivity farnosti a zajišťují
průběh bohoslužeb a údržbu a úklid objektů. 

Uspořádal P. Milan Vavro

Štědrovečerní mše pro rodiny s dětmi, Slavkov 24. 12. 2018. Foto archiv farnosti

Přednáška Slavkov v době vzniku Československa
V loňském roce jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československa. Na toto téma se

ohlédneme zpět prostřednictvím přednášky historika slavkovského zámku Mgr. Martina Ráji,
Ph.D., a to v pondělí 18. února 2019 v 18 hodin v sále slavkovské farní budovy.

Všechny zájemce srdečně zveme. Marie Šujanová
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V sobotu 12. ledna 2019 se v našem městě
konala Tříkrálová sbírka. Do ulic vyrazilo cel-
kem 130 koledníků – 95 dětí a 35 dospělých (32
skupinek). Poděkování patří všem, kteří jakým-
koli způsobem přispěli – koledníkům, organi-
zátorům, dalším pomocníkům a samozřejmě
také všem, kteří koledníky vlídně přijali.

Vybralo se 163 249 Kč. Získané prostředky
budou použity pro přímou pomoc potřebným
a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálních
a zdravotních služeb v našem regionu.

Tříkrálová sbírka 2019 bude použita na:
• Pomoc rodinám, které se ocitnou v krizové

situaci. 

Tříkrálová sbírka 2019
• Částečné dofinancování nákupu automobilu

pro charitní pečovatelské služby.
• Podporu jednotlivých služeb Oblastní charity

Hodonín.
• Provoz zubní ambulance ve Svaté Heleně

v rumunském Banátu.
• Náklady spojené s přípravou přestavby Do-

mova pro matky s dětmi.
• Pomoc lidem, kteří se ocitnou v tíživé situaci

v důsledku nepokojů nebo živelných katas-
trof u nás i v zahraničí.

• Potřebné vybavení týmu mimořádné pomoci.
O účelném rozdělení výtěžku sbírky na jed-

notlivé konkrétní záměry bude rozhodovat tří-
králová komise na základě předložených
projektů. Aktuální informace o čerpání sbírky
naleznete na webu www.dchb.charita.cz.

Oblastní Charita Hodonín připravila jako
poděkování pro koledníky Tříkrálové sbírky
promítání filmu Králíček Petr. Promítat se
bude ve Slavkově u Brna v sále Společenského
centra Bonaparte 24. února 2019 ve 13 a 15
hodin. 

Srdečně děkují organizátoři

První lednový víkend se šestičlenná výprava
slavkovských zimních plavců zúčastnila otevře-
ného mistrovství Německa ve Veitsbronnu. Na
trati 50, 100, 200, 500 a 1000 metrů se přihlá-
silo přes dvě stě závodníků. Po tři dny bojovali
ve vodě pod 2 °C. Většinou poprchalo, fučelo,
teplota vzduchu se pohybovala kolem 4 °C. Ale
vše klapalo, organizace byla dokonalá. Star-
tovní časy pořadatelé dodrželi téměř na minutu,
sauny, bazény s teplou vodou i vyhřívané stany

čekaly na zmrzlé plavce. Ve stáncích voněl sva-
řák a buřty na grilu, návštěvníci, rozhodčí i zá-
vodníci fandili všem, i těm posledním
v rozplavbě. Úžasná, přátelská atmosféra.

Kratší a rychlejší padesáti a stometrové tratě
obsadili hlavně němečtí plavci. My jsme si vy-
brali trati, na které jsme zvyklí z Českého poháru
v zimním plavání a které vyžadují větší zkuše-
nost se studenou vodou. Vyplatilo se to. Všichni
jsme ve svých kategoriích získali medaile.

Tak jsme to zase zkusili!

Velká škoda, že naše nejrychlejší plavkyně,
Jana Matuštíková, nemohla ze zdravotních dů-
vodů do bojů zasáhnout, medailí by bylo víc.
Se Svaťou se o nás ale obětavě starali před star-
tem i po závodě, kdy je každá pomoc s přesu-
nem do tepla i s oblékáním vítaná. 

Zahraniční závody jsou pro nás cennou zku-
šeností, kterou využijeme i při dalších soutě-
žích Českého poháru v zimním plavání. Po
polovině sezony se nám v něm zatím daří
velmi dobře. Kategorii Masters C vede Jana
Matuštíková, na druhém a třetím místě jsou
Jarmila Mašová a Hela Pavézková. Ve stejné
mužské kategorii je Ivan Marek šestý, Jirka Po-
spíšil čtrnáctý v silně obsazené kategorii Mas-
ters B a Vladimíra Fialová první v kategorii
Masters D. Ale rozhodnuto není, do závěreč-
ných dubnových plaveckých bojů zbývá ještě
14 závodů ve studených vodách. FiV

Helena Pavézková 2. místo 500 m volný způsob
3. místo 200 m volný způsob

Jarmila Mašová 1. místo 500 m volný způsob
2. místo 200 m volný způsob

Vladimíra Fialová 1. místo 500 m volný způsob
1. místo 200 m volný způsob

Ivan Marek 1. místo 100 m prsa
2. místo 500 m volný způsob
2. místo 200 m volný způsob

Koledníci v kostele • Foto: 2x L. Kábrtová

Slavkovští zimní plavci • Foto: archiv plavců
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Divadelní kavárna
Milí příznivci slavkovského divadla a Di-

vadelní kavárny! 
Na nedělní odpoledne 27. ledna 2019 od 16

hodin v restauraci Bonaparte pro vás připra-
vujeme již druhou Divadelní kavárnu v této
sezoně k 60. výročí založení divadla Semafor.
Tentokrát Vás čeká sonda do humoru Jiřího
Suchého, k čemuž máme jeho laskavé svo-
lení. Dočkáte se dramatizace jeho dvou poví-
dek: „Štědrý večer charakterního herce
Zváry“ a „Těžký život plachého člověka“.
Účinkovat tentokrát bude mládež, herci Lucie
Hložková, Markéta Moudrá, Pavla Michalo-
vichová Lukáš Knotek a Milan Kohoutek.
Hudební doprovod obstará rodinné duo Elena
a Dáša Knotkovy. Scénář a režie Adam Šimo-
ník. Znalci díla Jiřího Suchého si jistě přijdou
na své a neznalci naopak poznají něco no-
vého.

Přijďte nás podpořit, zazpívat si s námi ně-
kolik semaforských písniček a oslavit šedesát
let trvání divadla Semafor. Tentokrát se, na
prosbu těch, kterým dělají potíže farní schody,
promění v útulnou Divadelní kavárnu restau-
race Bonaparte. Vstup zdarma, občerstvení
každý ve vlastní režii.

Těšíme se na Vás. el

Při těchto slovech nám jistě vyvstane na
mysli název písně, kterou má ve svém reperto-
áru náš Zlatý slavík. Kdo by nechtěl zůstat
stále mladý a plný života? Kde vzít recept na
stálé mládí? Dá se koupit, vyčarovat? Existují
šťastlivci, kterým se to podařilo?

Věřte, nevěřte, jednoho znám. Hádejte se
mnou! Je to Slavkovák, který většinu svého ži-
vota zasvětil umění. Vystudoval konzervatoř,
obor balet, a třicet let působil v brněnském
Státním divadle. Od mládí rovněž koketoval
s múzami ve slavkovském ochotnickém di-
vadle, kde nejdříve působil jako inspicient
a herec, aby se po letech opětovně vrátil, ten-
tokrát v postu režiséra.

Myslím, že mnozí z Vás už tuší o koho
se jedná. Je to člověk plný elánu, nápadů,
 představivosti, vynalézavosti, spolehlivosti
a ochoty vést náš divadelní ansámbl ke zdár-
ným výsledkům a radosti z ochotničení. Ano,

je to prostě náš rejža – pan Stanislav Olbricht,
který v brzké době oslaví významné životní ju-
bileum.

Milý Stando! Přejeme Ti hodně zdraví,
štěstí, umělecké tvořivosti a radosti z ochotni-
čení. A hlavně, buď i nadále stále mlád!  

Tví divadelníci

Být stále mlád…

Jak jinak dovršit úspěšný rok Slavkov-
ského divadelního spolku, nežli silvestrov-
ským představením!

Když bylo na konci roku 2017 odehráno
představení „Dámský krejčí“,vznesli četní di-
váci přání, zda by se silvestrovská předsta-

vení nemohla stát ve Slavkově tradicí. Jsme
velice rádi, že jsme tento dobrý nápad mohli
uskutečnit.

31. prosince 2018 jsme sehráli kus „Sen
noci silvestrovské.“ Jak je patrno z názvu,
byla původní shakespearovská hra poněkud

PF 2019
upravena, aby se více hodila na humorné la-
dění posledního prosincového dne. 

Místo legrace šlo však tak trochu o horor,
neboť doslova ze dne na den muselo být
 změněno obsazení hlavních rolí pro nemoc
herců. Abychom mohli splnit přání slav -
kováků a hru uskutečnit museli se někteří
aktéři velmi rychle naučit texty svých kolegů,
situaci dokonce zachraňoval i samotný pan
režisér. 

Sen noci silvestrovské byl pojat jako ve-
řejná generálka. Diváci tak mohli vidět na-
štvanou režisérku, které se na zkoušku
nedostavili herci, muže zaskakující za ženské
role, řemeslníky, kteří byli ve své bohulibé di-
vadelní činnosti hrubě vyrušeni svými že-
nami, jež neměly pro své muže žádné
pochopení. Místo jedné královny elfů byly
dvě a předháněly se o přízeň začarovaného
osla. Hra měla ještě jedno světové prvenství,
neboť roli krásné Heleny převzal na chvíli do-
konce mobilní telefon!

Zkrátka na Silvestra se dějí věci! Ti, co vi-
děli mohou potvrdit.

My všichni z divadelního spolku přejeme
vám, našim divákům, úspěšný nový rok,
hodně zdraví, dobré nálady a kulturních zá-
žitků.

Věříme, že nám i nadále zachováte přízeň.
EKO

Stanislav Olbricht uprostřed herců • Foto: archiv Divadelního spolku

Sen nocí silvestrovské • Foto: archiv Divadelního spolku

Stanislav Olbricht • Foto: P. Vičar

J. Suchý a J. Molavcová • Foto: B. Maleček
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DIA okénkoZahrádkářské okénko
Rady do zahrady – únor

Pranostika: Když půlnoční větrové v tomto
měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka na úrody
a ovoce; pakli ale ne, tak přicházejí v měsíci
dubnu, máji a škodí vínu a stromům.

Takto praví o počasí v měsíci únoru pranos-
tika. A co o únoru napsal Karel Čapek v knize
Zahradníkův rok: Únor je doba nebezpečná,
která zahradníka ohrožuje holomrazy, slun-
cem, vlhkem a větry; tento nejkratší měsíc,
tento záprtek mezi měsíci, tento měsíc nedono-
šený, přestupný a vůbec nesolidní vyniká nad
všechny ostatní svými potměšilými záludy;
mějte se před ním na pozoru. Ve dne loudí na
keřích pupence a v noci je spálí; jednou rukou
nám lahodí a druhou nám luská pod nosem. …
A jaký únor bychom si v současné době přáli:
s mírnými mrazy, které by se vyřádily v zimě,
svou silou by zničily choroby a škůdce a ne-
měly by již sílu na jaře v době květu stromů.
S dostatečným množstvím sněhu, který by do-
plnil vláhový deficit loňského roku.

Únor je tedy měsíc zimní, příroda odpočívá
a tak opravujeme nářadí – brousíme a čistíme
nůžky a nože a další nářadí. Po loňské bohaté
úrodě kontrolujeme zdravotní stav ovoce a ze-
leniny ve sklepě. Jako možnou ochranu před

Od roku 1997 se neprováděly změny v úhra-
dách za léky a zdravotnické pomůcky pro diabe-
tiky. Za tuto dobu došlo k vývoji nových léků
a modernějších pomůcek zejména k monitoringu
diabetu. Konečně byl přijat sněmovnou a senátem
zákon o veřejném zdravotním pojištění, který má
číslo 282/2018 Sb. a je platný od 1. 1. 2019.
Změny v úhradách ve prospěch pacientů se však
budou zavádět postupně po celý tento rok.

Tyto změny se podařilo dosáhnout zejména na
doporučení odborných lékařů, ale také proto, že
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vzal do
úvahy i doporučení pacientské rady, ve které di-
abetiky zastupuje Mgr. Vlastimil Milata. Nej-
dříve musí Státní ústav pro kontrolu léků provést
registraci nových, modernějších léků a všech po-
můcek a vyřadit ty, které už se v běžné praxi ne-
používají. Výrobci a dovozci budou moci zahájit
registraci i těch zdravotnických prostředků, které
dosud nebyly hrazeny z veřejného zdravotního
pojištění. Doposud pacienti i lékaři hledali nižší
úhrady u různých pojišťoven a levnějších lékáren.
Nově budou úhrady u všech pojišťoven stejné a to
ve výši a množství příznivějším pro pacienty.
Vyjde prováděcí vyhláška, ve které budou přesně
specifikovány léky a pomůcky, které budou hra-
zeny z veřejného zdravotnictví. K tomu také
bude potřebné připravit na změny lékaře, včetně
revizních, dodavatele, zdravotní pojišťovny a sa-
motné pacienty. Pro diabetiky to v praxi bude
znamenat, že budou mít možnost čerpat za sta-
novených podmínek podle této nové legislativy
např. osoby na intenzivním inzulinovém režimu
až 500 ks jehel ke dvěma inzulinovým perům za
rok, nyní jich dostávají pouze 200 ks. Tyto osoby
si také polepší v počtu získaných testovacích
proužků do glukometrů. Nově jich budou moci
získat bez doplatku 1500 kusů ročně místo dosa-
vadních 1000 kusů. Výrazně se touto změnou po-
může zejména dětským pacientům a diabetikům
1. typu. Pacienti s diabetem 2. typu v péči prak-
tických lékařů, kteří jsou léčeni peronálními an-
tidiabetiky (tabletami) budou mít nárok na 100 ks
tetovacích proužků do glukometru za rok. Paci-
enti, léčeni v diabetologické ambulanci budou
moci čerpat až 400 proužků ročně. O tomto
množství rozhodne odborný lékař na základě
toho, jak si pacient potřebuje monitorovat průběh
onemocnění a vede si o domácím monitoringu
záznam. Glukometry budou moci předepsat lé-
kaři v diabetologické ambulanci 1x za 6 let,
dosud to bylo až za 10 let. Nejočekávanější změ-
nou je lékařské doporučení na inzulinovou
pumpu, která není levnou záležitostí a její cena
se pohybuje okolo 100 tisíc korun a doplatky na
senzory a kanyly. Nově budou moci senzory
předepisovat mimo diabetických center, která
jsou většinou v krajských městech i diabetolo-
gické ambulance, pokud získají osvědčení od
České diabetologické společnosti. Tato změna
bude znamenat výrazné zlepšení dostupnosti
péče o diabetiky. Příslušný diabetolog také podle
nové legislativy podá žádost revizním lékařům
pojišťoven na celý rok a po schválení bude moci
pacient čerpat tyto pomůcky čtvrtletně. Dosud se
museli žádat revizní lékaři o schválení těchto po-
můcek každé čtvrtletí. Jak budou tyto změny
uváděny do praxe lékařů a zdravotních pojišťo-
ven Vás budeme informovat. 

Tato informace pro diabetiky byla převzata
a zkrácena z časopisu DIA STYL č. 1/2019.

Marie Miškolczyová

vznikem mrazových puklin, natíráme kmeny
stromů a silné větve na bílo nebo je stíníme ro-
hožemi a silnými prkny. Pokud jsme již v za-
hradě zkontrolujeme ochranu kmenů stromů
proti okusu zvěří. Při větší sněhové pokrývce
přihazujeme sníh pod stromy, aby při tání byla
více zásobena kořenová soustava pro další se-
zonu. Pokud trvá mrazové období odložíme
řez stromů na pozdější dobu. Potom začínáme
s řezem rybízů, angreštů a dalšími keři drob-
ného ovoce. V době, kdy začíná kvést líska,
ošetříme broskvoně proti kadeřavosti, měďna-
tými přípravky.

Jaro se nezadržitelně blíží a je vhodná doba
navštívit zahrádkářské prodejny a nakoupit vše
potřebné. Také nezapomeňte do 24. února na
objednávku sadbových brambor, které pro vás
zajišťujeme od pěstitele z Vysočiny. Informace
o odrůdách ANUSCHKA, IMPALA, ROZÁRA,
MARABEL, PRINCESS, DITTA, které byly
v minulém čísle Zpravodaje podrobně popsány.
Další informace jsou na našich webových strán-
kách www.zahradkari.cz/zo/slavkovubrna. Ob-
jednávku můžete též provést na naši mailovou
adresu: zahradkari.slavkovubrna@seznam.cz. 

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Vánoční plavání se stalo oblíbenou zábavou
místních a přespolních otužilců i těch, kdo se
pohybu a adrenalinu nevzdávají  ani ve dny
sváteční. Letošní, již šestý ročník koupání na
Štědrý den překvapil pořadatele zatím nejhoj-
nější účastí. Na úvodní společné fotografii
mává 33 plavců, po vstupu do vody však při-

cházejí další, takže konečné číslo je ještě vyšší.
Teploměr ukázal 2 °C ve vodě a 5 °C venku,
náladu ve vlnách i na břehu zachytil na foto-
grafiích Radek Lánský.

Do roku 2019 Vám zimní plavci přejí štěstí,
pohodu, dobrou kondici a sport pro zábavu
i pro zdraví. FiV

Štědrý den na koupališti
Účastníci vánočního plavání • Foto: 3x R. Lánský
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a svými kvalitními výrobky jen dokazují svůj
cit a talent pro práci se dřevem. Volné chvíle
žáci většinou tráví aktivně poznáváním pamě-
tihodností, v našem případě byli zahraniční
hosté zaujati průběhem a atmosférou vzpomín-
kových akcí ve Slavkově u Brna na přelomu
listopadu a prosince. Poděkování patří nejen
organizátorům z jednotlivých škol, ale také Ji-
homoravskému kraji, s jehož podporou jsou
tyto výměny realizovány. V. Hirt, ISŠ

Tradice a inovace
Již několik let se naši žáci učebních oborů

pravidelně potkávají se svými vrstevníky ze
zahraničí, aby společně pracovali, sdíleli své
zkušenosti a vzájemně se naučili něco nového.
Letošní podzim byl věnován oborům kuchař –
číšník a truhlář. Spolupráce s partnerskými
školami v Maďarsku a Polsku akcentuje ze-
jména praktickou stránku; v oblasti gastrono-
mie se počítá s přípravou tradičních jídel dané
země, truhláři několik dní společně tvoří

Pro většinu z nás jsou nejsilnější zážitky
z toho, co děláme poprvé a my měli možnost 14.
prosince 2018 takový zážitek prožít v přímém
přenosu České televize, kde jsme se zúčastnili
vysílání pořadu Sama doma. V dopoledních ho-
dinách jsme se vydali do Rajhradu, kde probí-
halo speciální vánoční natáčení pořadu v rámci
vánoční výstavy v tamější střední škole. Tam již
byl připravený celý štáb a my jsme získali příle-
žitost vidět zákulisí a všechny, kteří pracují na
tom, aby pořad mohl být vysílán. V tomto díle
jsme měli za úkol připravit horké nápoje pro
sváteční čas. Do Rajhradu jsme s sebou přivezli
inventář na přípravu několik horkých alkoholic-
kých i nealkoholických nápojů a poté, co jsme

se připravili, nám dal pan režisér Petr Ryšavý in-
strukce před přímým přenosem, v maskérně nás
všechny poupravili a pak už jsme dostali mikro-
fony a nervózně čekali až přijde naše chvíle.
V prvním vstupu představila Mgr. Vladislava
Kulhánková naši školu společně s naším úspěš-
ným žákem L. Musilem. V druhém vstupu T.
Holková připravila svůj drink Teiwaz a popoví-
dala si s velmi milou moderátorkou Veronikou
Boleslavovou o soutěžích a v posledním vstupu
naši žáci dokončili svoje nápoje a nabídli je
k ochutnávce. Všichni máme spoustu informací,
které se do tak krátkého vstupu bohužel nevešly,
a tak doufáme, že v budoucnu zavítá televize
i k nám, protože máme co nabídnout. Pokud bu-
dete mít zájem dozvědět se více o horkých ná-
pojích, máte příležitost se přijít podívat na
Austerlitz Golf Resort, kde se bude konat další
ročník Metelka Cupu a nebo na stránky České
televize, kde je možnost se podívat na tento díl
z 14. prosince Sama doma https://www.ceskate-
l ev i z e . c z / p o r a d y / 1 1 4 8 4 9 9 7 4 7 - s a m a -
doma/318291310030020/ nebo také na
facebooku https://www.facebook.com/samado-
maCT/, kde jsou fotografie z toho natáčení. Dě-
kujeme celému štábu České televize za pozvání. 

L. Svobodová, ISŠ

Sama doma a horké nápoje

Poděkování
Jménem vedení školy a jménem svým dě-

kuji Mgr. P. Horákové a žákyním 1. ročníku
hotelnictví za organizaci cateringu v reprezen-
tativních prostorách slavkovského zámku při
slavnostním ocenění policistů a zaměstnanců
Krajského ředitelství policie Jihomoravského
kraje. Kulhánková Vlad.

Přednáška ke 100. výročí
založení ČSR

Závěrečnou tečkou za oslavami a připomín-
kami 100. výročí vzniku samostatného Česko-
slovenska byla přednáška Mgr. Martina Ráje
Ph.D., která se konala v závěru letošního roku
na ISŠ ve Slavkově u Brna.

Všichni žáci školy si zopakovali, čím je pro
nás rok 1918 tak významný a jak se nový stát
utvářel ve svých počátcích, co všechno nám
dala a vzala 1. světová válka a jaké události se
odehrávaly v této době ve Slavkově u Brna
a jeho okolí. Pozornost žáků nejvíce zaujaly
staré fotografie pořízené ve Slavkově u Brna
v letech 1918 a 1919.

Eva Zemánková, ISŠ

Lukáš Hejlík v naší škole
V předvánočním čase k nám dne 20. pro-

since 2018 zavítal známý filmový a divadelní
herec Lukáš Hejlík, který se svou kolegyní Pe-
trou Bučkovou v rámci scénického čtení s ná-
zvem LiStOVáNí představil žákům knihu
autora Benoita Duteurtra Holčička a cigareta.
Šlo o neobvyklé spojení literatury a divadel-
ního představení, které mělo u žáků velký
úspěch. Lukáš Hejlík byl velmi vstřícný

a se žáky a žákyněmi ochotně fotil početná
selfie. Ihned po odjezdu herců se žáci ptali,
kdy pan Hejlík zase přijede s nějakým novým
představením. Všichni doufáme, že to bude
hned začátkem roku 2019.

M. Burgetová, ISŠ

Ve středu 9. ledna 2019 se v prostorách
SŠNO Bystřice pod Hostýnem konalo regi-
onální kolo Mistrovství České republiky oboru
truhlář. Soutěže se zúčastnilo 19 žáků repre-

zentujících školy Zlínského a Jihomoravského
kraje. Úkolem soutěžících bylo v časovém li-
mitu 300 minut zhotovit podle výkresové do-
kumentace výrobek – stoličku. O náročnosti
zadání svědčí skutečnost, že řada soutěžících
v tomto limitu výrobek nedokončila.

Naši školu reprezentovali P. Sedlmajer a J.
Vařeka. Zatímco první odjížděl na svou první
soutěž s cílem sbírat zkušenosti, J. Vařeka chtěl
obhájit loňský úspěch, kdy se mu podařilo ob-
sadit 1. místo v Jihomoravském kraji. Výsledky
vyhlášené odbornou porotou však předčily
všechna naše očekávání. J. Vařeka a P. Sedlma-
jer obsadili v pořadí Jihomoravského kraje
1. a 2. místo a v absolutním pořadí je porazil
pouze zástupce SŠNO Bystřice pod Hostýnem
ze Zlínského kraje. J. Vařeka bude reprezento-
vat naši školu a celý Jihomoravský kraj v repu-
blikovém finále soutěže, které se bude konat
27. února 2019 v areálu BVV v Brně.

Oběma našim zástupcům gratulujeme k do-
saženým výsledkům, děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy a J. Vařekovi přejeme hodně
štěstí v republikovém finále. V. Zoul, ISŠ

Nejlepší truhláři na jižní Moravě 
Catering na zámku • Foto: archiv školy

Přednáška M. Ráji • Foto: archiv školy

Nejlepší truhláři • Foto: archiv školy

Sama doma• Foto: archiv školy
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Repertoár
Z nově nastudovaných a provedených skla-

deb si zaslouží zmínku Tantum ergo in G Jo-
sepha Haydna (1732–1809), Panis angelicus
César Francka (1822–1890), Jiná o Duchu
svatým (Svatoroční muzika, 1661) Adama
Václava Michny z Otradovic (1600–1676)
a Christe eleison ze slavné Petite messe solen-
nelle Gioacchino Antonia Rossiniho (1792–
1868) pro smíšený sbor a cappella. Uvedené
kompozice spolu s Pastores loquebantur
Franze Xavera Brixiho (1732–1771) vyšly
v nové edici souboru. Dvousté výročí písně
Tichá noc Josepha Grubera slavkovské usku-
pení připomnělo v úpravě pro smíšený sbor
a orchestr od brněnského skladatele Františka
Fialy (* 1966). Nejčastěji uváděným opusem
byla výsostná Missa in C „Spatzenmesse“
(KV 220) Wolfganga Amadea Mozarta (1756–
1791); v průběhu uplynulého roku zazněla de-
větkrát – na šesti koncertech a třech mších. 

Interpreti
Na nejvíce exponovaných vystoupeních –

devíti koncertech – participovalo v průměru
dvacet tři hudebníků (šestnáct sboristů, šest in-
strumentalistů + dirigent). Hlavní sólistkou
souboru je Kristýna Vladíková (soprán) z Bo-
šovic, absolventka ostravské Janáčkovy kon-
zervatoře a Pedagogické fakulty UPOL. Mezi
významné spolupracovníky, profesionální
pěvce, patřili: Aneta Podracká Bendová (so-
prán) z Brna, Pavla Radostová (soprán)
z Brna, Kateřina Jiráková (mezzosoprán), On-
dřej Múčka (tenor) z Brna, Tadeáš Hoza (bas)
z Brna a Martin Šujan (bas) z Brna. Nejvíce
repertoáru zaznělo za doprovodu houslí Ladi-
slava Jedličky, Jitky Kneslové a varhan Olgy
Frydrychové. V instrumentálních partech se
dále uplatnili: Klára Klinkovská (flétna), Kris-
týna Vladíková (flétna), Alexandra Bláhová
(hoboj), Jakub Šujan (klarinet) z Heršpic, Petr
Arnošt (trubka) z Brna, Karel Beránek
(trubka) z Brna, Vlastimil Bialas (trubka)
z Újezdu u Brna, Josef Cecava (trubka)
z Brna, Ondřej Lipka (trubka) ze Slavkova
u Opavy, Petr Otépka (trubka) z Hodějic, Sta-
nislav Otépka (trubka) z Hodějic, Jan Patera
(trubka) z Němčan, Klára Vančátová (trubka)

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2018
V 2. polovině ledna se členové slavkov-

ského vokálně-instrumentálního souboru sešli,
aby společně bilancovali uplynulý rok. Před-
sevzetí, které si dali před dvanácti měsíci, bylo
shodou okolností opět překonáno.   

Vystoupení
Rok 2018 byl pro slavkovské těleso doslova

nabitý událostmi. Z jednadvaceti hudebních
produkcí vzalo nejvíce času a energie devět
koncertů: vánoční v Dražovicích, tříkrálový
v Domě Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna,
k poctě profesora konzervatoře a dómského
regenschoriho Petra Kolaře na Valné hromadě
Musica sacra v Brně, v rámci Noci kostelů
v Heršpicích, májový v Křenovicích, na pa-
mátku 5. výročí odhalení pamětní desky
v Křenovicích (věnované bojovníkům proti to-
talitě v letech 1939 až 1945 a 1948–1989,
jejím odpůrcům i obětem), u příležitosti pěti
let existence Collegium musicale bonum
v Historickém sále Zámku Slavkov – Auster-
litz, benefiční ve Slavkově u Opavy (výtěžek
byl věnován na opravu střechy kostela sv.
Anny) a vánoční v Muzeu obce Žarošice.
Koncerty ve Slavkově u Brna a ve Slavkově
u Opavy se konaly pod záštitou starostů a ve-
dení obecních úřadů obou Slavkovů; ansámbl
tedy vystoupil v rámci kulturně-společenské
výměnné akce. 

Soubor zpíval osmkrát při slavení liturgie ve
slavkovském kostele Vzkříšení Páně: nejprve
v neděli 21. ledna u příležitosti 20 let výročí
děkana Milana Vavra ve Slavkově u Brna, dále
na Velký pátek, Boží hod velikonoční, slavnost
Seslání Ducha svatého, 9. června při pontifi-
kální liturgii věčných řeholních slibů sestry M.
Pavlíny celebrované biskupem  Pavlem Konz-
bulem, při adventní liturgii za Břetislava Roz-
sypala – někdejšího dirigenta Slavkovského
orchestrálního sdružení, na Štědrý den a Boží
hod vánoční. Ansámbl tradičně obohatil litur-
gii v jezuitském kostele v Brně a poprvé též
ve Slavkově u Opavy. Hudebně se prezentoval
rovněž na akci 50 let Společenského domu
Bonaparte ve Slavkově u Brna, na 20. ročníku
festivalu Sborování v Boskovicích a nehu-
debně na 2. Veletrhu zájmových organizací,
konaném jako součást Dnů Slavkova. 

ze Slavkova u Opavy, Nataša Hrušková
(housle) z Bučovic, Veronika Klinkovská
(housle), Ladislav Maňásek (kontrabas)
z Němčan, David Postránecký (varhany)
z Brna, Josef Handrla (tympány) z Nevojic,
David Paša (tympány) z Brna. V průběhu
Vánoc 2018 účinkovalo celkem dvacet osm
hudebníků.

Zajímavosti
1. Tříkrálový vánoční koncert byl – dle sdě-

lení S. Gregorie – „nejvíce navštívenou akcí
v historii Domu Svaté Alžběty“. Přišlo 220
posluchačů, účinkovalo kolem pěti desítek hu-
debníků ze Slavkova u Opavy a ze Slavkova
u Brna.

2. Po tříkrálovém koncertu dostal soubor
sponzorskou nabídku na natočení profilového
hudebního nosiče CD. Pro přemíru vystoupení
však na to nebylo času ani sil.

3. Účast tělesa při oslavě 20 let P. Milana
Vavra ve Slavkově u Brna se do poslední
chvíle podařilo utajit. Zazněla Mozartova
Spatzenmesse a pan děkan z toho byl „paf“.

4. Ihned po uvedení Mozartovy Spatzen-
messe na Valné hromadě jednoty Musica sacra
byl slavkovský ansámbl vyzván dómským
varhaníkem Petrem Kolařem k provedení této
skladby v brněnské katedrále. 

5. Ačkoli se hudební produkce Collegium
musicale bonum těší solidní návštěvnosti, na
májový koncert v Křenovicích přišlo jen 23
účastníků, což je nejméně v jeho pětileté his-
torii.  

6. V sobotu 9. června 2018 byly spuštěny
nové webové stránky https://www.sborcmb.cz

7. Společensko-kulturní mise ve Slavkově
u Opavy se uskutečnila bez sbormistra – stalo
se tak poprvé, co zakladatel sboru na vystou-
pení chyběl. 

8. Celkem 22 akcí za kalendářní rok, je
nový neplánovaný rekord.

Závěr
DĚKUJI všem členům ansámblu i externím

hudebníkům za nasazení, obětavost, výbornou
atmosféru a spolupráci; dále pak také všem
vám, kteří nám fandíte a podporujete nás. 

Karol Frydrych

Collegium musicale bonum  • Foto: archiv CMB
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KALENDÁŘ AKCÍ – ÚNOR 2019
Datum                              hod.     akce/místo konání pořadatel

1. 2.              20.00    Ples ZŠ Komenského, SC Bonaparte                                                                       ZŠ Komenského
8. 2.              20.00    Sportovní ples, SC Bonaparte SK Slavkov

18. 2.              18.00    Přednáška M. Ráji Slavkov v době vzniku Československa, ř.-k. fara ř.-k. farnost
22. 2.              20.00    Ples ISŠ, SC Bonaparte                                                                                          ISŠ Slavkov u Brna

Velmi úspěšný vstup do halové sezony se
povedl žactvu a dorostu na halových přeborech
v atletickém tunelu Moravské Slavie Brno
(„Morendy“). 

V pátek 4. ledna zde tři dívky a dva hoši do-
kázali ve svých kategoriích posbírat celkem
osm medailí.

Vzhledem k tomu, že celková účast všech
závodníků překračovala stovku, je to úspěch
opravdu obdivuhodný. Nejúspěšnějším našim

závodníkem byl v kategorii žactva Pavel Peksa
(2004), který zvítězil ve skoku dalekém a při-
dal stříbrnou medaili v běhu na 60 m. Dvojná-
sobným medailovým ziskem ho doplnily
dorostenky Veronika Andrýsková a Tereza
Janů (obě 2003), závodící na těchto závodech
již v kategorii žen. Veronika brala stříbro ve
skoku dalekém a bronz v běhu na 60 m. Tereza
si s ní medailový zisk v uvedených kategoriích
prohodila. Druhé místo získala i Patricie Pavlí-
ková (2004) v kategorii žactva ve skoku dale-
kém. Velmi příjemným překvapením bylo
představení čerstvé posily Roberta Gondy
(2003), který v mužské kategorii dokázal
ovládnout skok daleký. Navíc ve vypůjčených
tretrách.

Skvělý začátek halové sezony se povedl také
mladšímu žactvu na přeboru Jihomoravského
a Zlínského kraje 18. ledna, který se konal
v moderní vítkovické hale. Ziskem sedmi me-
dailí vysoce předčili trenérská očekávání.

Nejúspěšnějším slavkovským závodníkem
a hvězdou mítinku se stal Lukáš Bok (2006),
který své tři starty přetavil v tři zlaté kovy.
Navíc doslova dominantním způsobem. Zvítě-
zil ve vrhu 3kg koulí výkonem 10,73m, v běhu
na 60 m v čase 8,45s (nový osobní rekord)
a i v běhu na 150 m časem 20,34 s – zde „na-

Zimní atletické úspěchy

dělil“ druhému závodníkovi v pořadí přes
sedm desetin.  

Velmi dobře Lukáše doplnil na stupních ví-
tězů ve vrhu koulí slavkovský Jan Fiala (2006),
který za pokus a nový osobní rekord 10,29 m
bral stříbrnou medaili. Honza také zabodoval
ve skoku vysokém, kdy mu výkon 128 cm sta-
čil na bronzovou příčku.

Ve vrhu 2kg koulí se dařilo také Julii Hrubé
(2007), které na zlatou medaili potřebovala
výkon 8,43m.

Dalším z medailistů byl nadějný Matyáš
Míča (2007), který ve skoku dalekém výko-
nem 4,19 m obsadil bronzovou příčku.

Velký dík patří všem účastníkům za poctivý
závodnický přístup a také našemu sponzorovi,
který nám půjčil dodávku a významně tak po-
mohl s dopravou na závody.

Věříme, že naši atleti formu udrží a zúročí
na nadcházejícím mistrovství Moravy a Slez-
ska. Za trenéry Jakub Navrátil

Škola smyku
Motoklub Austerlitz pořádá pro všechny zá-

jemce školu smyků, tedy vyzkoušení si reakce
a chování svého vozidla na kluzkém povrchu.

Koná se v neděli 27. ledna od 10 hodin na
polním letišti u Nížkovic.

Těšíme se na Vás. za MK JZ

Za bezmračných únorových nocí máme
možnost pozorovat velmi jasné hvězdy: Ca-
pella ve Vozkovi, Aldebaran v Býku, Sírius ve
Velkém psu a Prokyon v Malém psu. Zimní
obloze ovšem stále kraluje výrazné souhvězdí
Orion. 

Mars bude pozorovatelný zvečera, nad
ránem pak Jupiter, Venuše a nakonec Saturn.
Měsíc je v novu 4., v první čtvrti 12., v úplňku
19. a v posední čtvrti 26. února.

V úterý 12. února od 17 hodin se budeme
toulat sluneční soustavou spolu s dětmi a ma-
ňáskem Ufounkem v programu Ufounek ces-
tuje po sluneční soustavě. Program je určený
pro děti od 5 let, na své si přijdou i dospělí.
Místa si prosím rezervujte na tel. 602 59 62 09.

Celoročně máme širokou nabídku programů
pro školy a školky a také pro kolektivy dospě-
lých.

Přijďte se podívat na hvězdárnu, čeká vás
program o našem vesmírném okolí, o kterém
se dozvíte nejnovější poznatky. Některé z ob-
jektů pak můžete shlédnout pomocí našich da-
lekohledů, například typu Newton 500 mm.
Nezapomeňte se opravdu teple obléci, na po-
zorovatelně je chladno, ale podívaná do hlubin
vesmíru za to stojí.

Hvězdárna je otevřena v únoru každé úterý
a pátek od 18 do 20 h. Těšíme se na Vaši náv-
štěvu. Informace získáte na stránkách
www.zoo-vyskov.cz a na tel. 602 59 62 09. 

Dobromila Patáková, vedoucí Hvězdárny Vyškov

Únor 2019 na Hvězdárně Vyškov

Nové přírůstky v zoo
Chovná sezona papoušíčků právě začíná!

Z šesti chovaných druhů jako první zahnízdili
papoušíčci modrohřbetí (Forpus xanthoptery-
gius). Brzy se připojí i další druhy. Otevíráme
1. března 2019. haš

Medailisté • Foto: archiv atletů

Start závodu • Foto: archiv atletů

Hnízdící papoušíčci • Foto: archiv zoo



Ve Štědrodenní do-
poledne se již po tři-
nácté sešli přiznivci
jedné či více motostop,
aby společnou vyjížď-
kou ukončili rok. Ma-
gický počet 99 strojů
různých roků výroby
a kubatur se rozjelo
ulicemi města a sou-
sedními obcemi.

Děkujeme za shoví-
vast našim spoluobča-
nům a účastníkům
silničního provozu. jz

Motoklub Austerlitz v neděli 30. pro-
since již po osmé pořádal zimní závod
motocyklů s obsahem do 50 ccm vyro-
bených v Československu do r. 1982
a Pitbike s obsahem do 150 ccm nazvaný
Zavírání šoupátek na ploché dráze.

Celkem se bojů o stupně vítězů
zúčastnilo 47 strojů a jezdů (s rokem na-

rození 1947 až 2012) v pěti kategoriích.
Na měkké trati jsme viděli v jednotli-
vých rozjížďkách nejen překvapivé sou-
boje, ale i pády bez zranění.

Děkujeme městu Slavkovu u Brna za
poskytnutí závodiště a depa, návštěvní-
kům za vytvoření závodní atmosféry.

Za MK JZ

Vánočka 2018

Zavírání šoupátek
na ploché dráze

Foto na straně: M. Marek



Nová kavárna ve společenském centru Bonaparte
Kavárna má společný vchod s informačním centrem internetu CITY

Všechny druhy kávy v nabídce můžeme připravit i ve variantě bez laktózy nebo s 
kokosovým či sojovým mlékem. Kávu můžeme připravit i v bezkofeinové variantě. 

Nově i cappuccino a caffé latte s příchutí oříšků nebo vanilky za přípatek 9 Kč. 

www.cafe2go.cz


