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Michal Boudný

Tři králové
Vážení spoluobčané. 

Začal nám nový rok, který 
symbolizuje dvě dvacítky. 
Do jaké míry bude sym-
bolický, ukáže teprve čas. 
Nový rok začal tradičně 
příchodem Tří králů, kteří 
požádali o průchod měs-

tem, a zahájili tak charitativní sbírku pro po-
třebné. Jsem rád, že i letos Slavkováci přispě-
li na dobrou věc, a to částkou 188 000 korun, 
která o dvacet tisíc převyšuje rok předešlý. 
Díky vám všem!

Co naše město čeká v letošním roce? Letošní 
rok bude především projekční. Do „mašliček“ 

Tak jak už je dobrým zvykem, i letos se 
ve Slavkově u Brna uskutečnila Tříkrá-
lová sbírka. Byla zahájena jízdou tří krá-

lů s velbloudem v úterý 7. ledna. V tento den 
projížděl tříkrálový průvod s hudebním dopro-
vodem Slavkovem u Brna, Bučovicemi a Rousí-
novem. Ve všech městech byly tři králové vlídně 
přijati zástupci měst. V sobotu 11. ledna se usku-
tečnila tradiční tříkrálová sbírka v ulicích města 
Slavkova. Letos se sešlo a koledovat vyrazilo 33 
tříkrálových skupinek (89 dětí a 36 dospělých), 
kterým na cestu požehnal děkan Milan Vavro. 

Za Oblastní charitu Hodonín bychom chtě-
li upřímně poděkovat všem lidem, kteří se 
na sbírce podíleli. Všem organizátorům sbírky 
za jejich čas a práci, všem koledníkům, kteří 
vyrazili do ulic i všem ostatním, kteří při sbírce 
pomáhali.

V letošním roce se celkem vybralo 188 043 Kč, 

což je o 24 794 Kč více než v minulém roce. Dě-
kujeme všem lidem, kteří koledníky vlídně přijali 
a všem dárcům, ať už přispěli jakoukoli částkou. 
Tříkrálová sbírka 2020 bude použita na: 
•  Pomoc rodinám a lidem, kteří se ocitnou v kri-

zové situaci;
•  Dofinancování a nákup automobilů pro terénní 

služby Oblastní charity Hodonín;
•  Podporu jednotlivých služeb Oblastní charity 

Hodonín;
•  Náklady spojené s přípravou přestavby Domo-

va pro matky s dětmi v Hodoníně;
•  Provoz zubní ambulance ve Svaté Heleně v ru-

munském Banátu.
Jako poděkování pro koledníky připravila Ob-

lastní charita Hodonín promítání filmu Sněhová 
královna – v zemi zrcadel, které se uskutečnilo 
v neděli 19. 1. v SC Bonaparte.

Lucie Růžičková

Příjezd tří králů před radnici. Zleva: farář M. Vavro, 
tři králové, starosta M. Boudný a místostarostka 
M. Jedličková • Foto: archiv MÚ

(Pokračování na straně 3)



Slavkov přivítal 
nový rok 
ohňostrojem

Ozářený zámek a zaplněné Palackého ná-
městí. Slavkované si opět přišli popřát vše 
dobré do roku 2020 do centra města. Město 
Slavkov u Brna uspořádalo silvestrovský 
ohňostroj, který připravil ohňostrůjce Ivan 
Martínek, designér týmu Theatrum Pyroboli. 
„Věřím, že profesionálně připravená pyro-
technická show je pro občany lákavější, než 
po domácku připravovaný ohňostroj. Tisí-
ce lidí, kteří se setkají poslední den v roce 
ve středu města, mě naplňují pocitem, že 
mezi námi je stále mnoho dobrého a tuto ra-
dost spolu chceme sdílet. Přeji nám všem, aby 
tato atmosféra převládala i po celý rok 2020,“ 
 uvedl starosta Michal Boudný.

vs

Tříkrálová sbírka 2020

Tříkrálová sbírka • Foto: 5x archiv MÚ

Silvestrovský ohňostroj • Foto: 2x M. Marek
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Hudba Corelliho a Haydna rozezněla  
slavkovský chrám při Tříkrálovém koncertu

Již druhým rokem se konal v chrámu Vzkří-
šení Páně ve Slavkově u Brna „Tříkrálový 
koncert“. Na koncertu zazněla dvě nádherná 
díla. Zážitek byl umocněn výkonem sboru 
Ars Brunensis Brno, hrou orchestru Collegi-
um magistrorum Mikulov, pěveckými výkony 
Pavly Radostové, Ivy Kružíkové Pavla Valen-
ty a Jiřího Miroslava Procházky, hrou na var-
hany Kateřiny Málkové, to vše pod vedením 
švýcarského dirigenta Sébastiena Bagnouda.

Koncert byl zahájen Vánočním concertem 
italského hudebního skladatele a houslisty 
Arcangela Corelliho (1653–1713). Corelli-
ho přínos pro hudební svět spočívá zejména 
v rozvoji barokního instrumentálního kon-
certu – tzv. concerto grosso a ve zdokonalení 
techniky houslové hry.

Poté zazněla Haydnova – Missa in Angu-
stiis „Nelsonmesse“. Franz Joseph Haydn 

(1732–1809) byl rakouský hudební skladatel, 
přední představitel klasického období v hud-
bě. Často je označován jako „otec symfonie“ 
nebo „otec smyčcového kvarteta“. Žil za doby 
vlády Marie Terezie a jejích tří následovníků. 
Jeho život ovlivnila jedna z nejmocnějších 
rodin v Uhersku – rodina Esterházy – vel-
cí mecenáši hudby a ostatních druhů umění. 
Nejdříve byl Haydn členem jejich soukromé-
ho orchestru, poté jeho vedoucím. I když byl 
Haydn o hodně starší, uznával dílo Wolfgan-
ga Amadea Mozarta a stal se jeho přítelem. 
Opačné zkušenosti měl s hudebním sklada-
telem Ludwigem van Beethovenem – prostě 
si nepadli do oka. Značné hudební úspěchy 
sklízel v Paříži i Londýně. Haydnovo dílo je 
ohromující – čítá až 2000 prací. 

Jeho pozdní skladatelské období je opět 
spojenou s rodinou Esterházy, ta mu dovolila, 

aby se soustředil pouze na komponování. Tato 
tvůrčí léta byla plodná, vzniklo šest mší a dvě 
oratoria. V této době také vzniká Missa in An-
gustiis – v překladu Mše v tísni. Byla zkom-
ponovaná v době napoleonských válek, které 
téměř po celé Evropě sužovaly obyvatelstvo. 
I naši předkové měli podobnou zkušenost. 
Tato mše má přezdívku „Nelsonova mše“. 
Tradují se dva důvody: Admirál Nelson na-
vštívil Esterházyho na své zpáteční cestě z ví-
tězného tažení proti Napoleonovi v Egyptě; 
Haydn se při komponování mše dověděl, že 
Nelson porazil v Abukiru Napoleona, to ho in-
spirovalo k napsání fanfár v části Benedictus.

Co napsat na závěr – některé zážitky se 
nedají slovně popsat, jsou nepřenositelné. 
Ve chvílích, kdy sbor zpíval naplno, naskako-
vala „husí kůže“. Na závěr koncertu se jeho 
aktéři dočkali dlouhého potlesku ve stoje. 
Snad zbývá vyslovit přání, abychom se i příští 
rok mohli těšit z podobného ukončení vánoční 
doby. vs

tak půjde rozšíření a modernizace stávající 
mateřské školy na Koláčkově náměstí. Pro-
jekt, který brzy představíme, zvýší kapacitu 
školky a zároveň zachová možnost vycházek 
dětí do zámeckého parku. Zároveň s projekto-
vou přípravou probíhá nekonečný boj o shá-
nění finančních prostředků na realizaci. Město 
udělá maximum pro to, aby co nejméně zatí-
žilo městskou pokladnu. 

V letošním roce nás také čeká veřejná ar-
chitektonická soutěž na zastavění a využitel-
nost proluky vedle kulturního domu SC Bo-
naparte. Pozemek, který město v minulosti 
konečně získalo do vlastnictví, by měl slou-
žit nové knihovně, základní umělecké škole 
nebo informačnímu centru a propojením se 
stávajícím objektem zkvalitní a zvýší služby 
kulturních a vzdělávacích potřeb města. Tento 
záměr bude časově a finančně velmi náročný, 
ale je třeba začít ihned. Opravy a rozšiřování 
majetku města jsou nejnáročnější složkou roz-
počtu. Podobně jako u školky, i zde musíme 
hledat peníze jinde. 

Oslím můstkem se tak dostávám k další bo-
lavé patě, která leží přímo vedle radnice. Je 
to nevábně a nebezpečně vzhlížející dům č. 
p. 63, se kterým vedeme s ministerstvem kul-

tury dialog, a ať už bude výsledek jakýkoli, 
budeme muset sáhnout do kapsy a do domu 
investovat. Věřím, že v získávání dotačních 
titulů na památky budeme stejně úspěšní jak 
v letech předešlých. 

Zastupitelstvo města na svém posledním 
prosincovém zasedání schválilo vznik fon-
du dopravy, který bude sloužit k opravám 
chodníků a místních komunikací a který bude 
financován z kapes neukázněných řidičů, 
kteří nerespektují dopravní značky „začátek 
a konec obce“. S žádostí o pomoc s regulací 
vysoké rychlostí se na nás obrací i jiné obce 
a do budoucnosti tak vznikne měření rychlosti 
v Nížkovicích a Velešovicích. Zatím nic účin-
nějšího než peníze na tyto závodníky neplatí! 

Hovoříme-li o bezpečnosti, tak v letošním 
roce budeme usilovat o navýšení kamerového 
systému, který se ukazuje jako vysoce účinný 
a je tak velkým pomocníkem městské i státní 
policie při dohledávání pachatelů trestných 
činů a vandalismu. Rovněž se nám podařilo 
dát do rozpočtu finanční prostředky pro další-
ho strážníka městské policie. Dočkáme se tak 
odpoledních nebo nočních směn. Další novin-
kou bude větší informovanost občanů o dění 
ve městě a informacích o investičních akcích. 
Již od února budou spuštěny webové strán-

ky slavkovak.cz, který nahradí známý web 
veslavkove.cz. Uživatel tak bude mít přehled 
o kulturních akcích, volnočasových aktivi-
tách nebo přehled menu místních restaurací. 
Od poloviny tohoto roku bude rovněž rozšířen 
portál městského webu, na kterém budou ob-
čané vidět všechny investiční akce ve městě, 
jejich stav, rozpracovanost a veškeré infor-
mace, které k těmto aktivitám patří. Věřím, 
že tato forma otevřenosti a transparentnosti 
přispěje k útlumu dezinformací, domněnek 
a ověřených zpráv ve stylu „jedna paní poví-
dala…“

Po práci legraci, jak se zpívá v jedné klasic-
ké české pohádce. Slavkov u Brna patří mezi 
nejkulturnější města našeho regionu a letos 
tomu nebude jinak. Začali jsme nádherným 
tříkrálovým koncertem v kostele Vzkříšení 
Páně, čeká nás rekonstrukce boje o město 
mezi Rudou armádou a německými okupanty 
k výročí 75 let konce druhé světové války, ná-
sledovat budou Dny Slavkova, Topfest a po-
druhé snad již přijede Sting. Rok zakončíme 
výročím 215 let bitvy tří císařů. Věřím, že si 
každý z vás svůj šálek kultury a historie najde 
a rok 2020 prožije plný spokojenosti a hlavně 
ve zdraví!

Michal Boudný, starosta města

Tři králové

Tříkrálový koncert • Foto: 2x archiv MÚ

(Dokončení ze strany 1)
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
46. schůze RM – 12. 12. 2019

1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 
o dílo z 15. 7. 2019 se společností VESELÝ a SKR stav 
– Infrastruktura k HZS JMK a ZZS JMK, Pražákova 
1000/60, 619 00 Brno dle předloženého návrhu.

2. RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na nákup 
vozu ŠKODA KAMIQ se společností AUTO - BAYER, s.r.o., 
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 469 94 360. 

47. schůze RM – 16. 12. 2019
1. RM schvaluje v souladu s usnesením č. 158/10/

ZM/2019 – zastupitelstvo pověřuje radu města Slavkov 
u Brna schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 
2019 do konce roku 2019 k zajištění plynulého hos-
podaření města Slavkov u Brna, soubor rozpočtových 
opatření v předloženém znění.

2. RM schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu města 
ve výši 600 Kč pro plátce v případě jednorázové úhra-
dy roční svozové sazby Typu M poplatku za komunál-
ní odpad za celý kalendářní rok 2020, a daru ve výši 
300 Kč pro plátce v případě úhrady poplatku za jedno 
kalendářní pololetí svozové sazby Typu M poplatku 
za komunální odpad roku 2020, a to pro osoby, které 
řádně splnily podmínky uvedené v Pravidlech pro po-
skytování příspěvku na částečné pokrytí nákladů na po-
platek za komunální odpad pro rok 2020 pro osaměle 
žijící seniory.

3. RM schvaluje Dodatek ke Smlouvě o zřízení a ve-
dení běžného účtu číslo 1222-729731/0100 vedený 
u Komerční banky, a.s. v předloženém znění.

4. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2020 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.

5. RM schvaluje rozpočet na rok 2020 Technické 
služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, 
se sídlem Československé armády 1676, 684 01 Slavkov 
u Brna, IČO 70890471 v předloženém znění.

6. RM projednala návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu Technické služby města Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace, se sídlem Československé armády 
1676, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 70890471 v předlo-
ženém znění a návrh akceptuje.

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

8. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2020 Zá-
mek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, se 
sídlem Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, 
IČO 00373320 v předloženém znění a návrh rozpočtu 
akceptuje.

9. RM schvaluje rozpočet  na rok 2020 Zámek 
Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, se síd-
lem Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 
00373320 v předloženém znění.

10. RM projednala návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková orga-
nizace, se sídlem Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov 
u Brna, IČO 00373320 v předloženém znění a návrh 
akceptuje.

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

12. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2020 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.

13. RM schvaluje rozpočet na rok 2020 Základní ško-
la Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, 
se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov 
u Brna, IČO 46270931 v předloženém znění.

14. RM projednala návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu  Základní škola Komenského Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 
495, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 46270931 v předlože-
ném znění a návrh akceptuje.

15. 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.

16. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2020 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.

17. RM schvaluje rozpočet na rok 2020 Základní 
škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organiza-
ce, se sídlem Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 
46270949 v předloženém znění.

18. RM projednala návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu  Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace, se sídlem Tyršova 977, 684 01 
Slavkov u Brna, IČO 46270949 v předloženém znění 
a návrh akceptuje.

19. 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.

20. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2020 
Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, 
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Ko-
menského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 
71002391 v předloženém znění a návrh rozpočtu ak-
ceptuje.

21. RM schvaluje rozpočet na rok 2020 Mateřská 
škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenské-
ho náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 71002391 
v předloženém znění.

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

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

24. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2020 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.

25. RM schvaluje rozpočet na rok 2020 Základní 
umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 
525, 684 01 Slavkov u Brna, IČO 47411619 v předlo-
ženém znění.

26. 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.

27. 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, IČO 47411619 v předlo-
ženém znění.

28. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2020 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.

29. RM schvaluje rozpočet na rok 2020 Dům dětí 

a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace, 
se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov 
u Brna, IČO 70285217 v předloženém znění.

30. RM projednala návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěv-
ková organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 
684 01 Slavkov u Brna, IČO 70285217 v předloženém 
znění a návrh akceptuje.

31. 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.

32. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci 
na výkon městského architekta s Ing. arch. Lukášem 
Peckou, Ph.D., IČ: 724 50 151, Kvapilova 3, PSČ 616 00 
Brno, dle předloženého návrhu smlouvy.

33. RM doporučuje ZM schválit prodej bytu č. 3, Síd-
liště Nádražní 1153, 684 01 Slavkov u Brna, panu Petru 
Fialovi za kupní cenu 2 266 000 Kč.

34. RM schvaluje předložený návrh změny nájemné-
ho v obecních bytech.

35. RM schvaluje vyčlenění obecního bytu č. 6, Zlatá 
Hora 1227, Slavkov u Brna, jako bytu služebního.

36. Přidělení služebního bytu č. 6, Zlatá Hora 1227, 
Slavkov u Brna, panu Ladislavu Stehlíkovi. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu trvání pracovního 
poměru a nájemné stanoveno ve výši dle aktuálního 
ceníku nájemného pro obecní byty.

37. RM schvaluje uzavření nájemních smluv s ná-
jemci uvedenými ve zprávě. Doba nájmu bude na dobu 
určitou 3 roky a nájemné ve výši dle aktuálního ceníku 
nájemného pro obecní byty.

38. RM schvaluje uzavření dodatků k nájemním 
smlouvám s paní Evou Holubářovou, paní Hanou Ma-
rianou Hájkovou a paní Sabinou Veselou. Doba nájmu 
s paní Evou Holubářovou bude prodloužena do 30. 4. 
2020. Doba nájmu s paní Hanou Marianou Hájkovou 
a paní Sabinou Veselou bude prodloužena o 1 rok. Ná-
jemné stanoveno ve výši 103 Kč/m2.

39. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě ze dne 25.09.2019 k bytu č. 1, Fügnerova 109, 
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Marcelou Jovsajovou, 
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 30. 9. 2020 
za smluvní nájemné 103 Kč/m2.

40. RM neschvaluje přiznání slevy z nájemného 
za byt č. 8, Bučovická 187, Slavkov u Brna.

41. RM schvaluje vynětí plochy o výměře 3,21 m2 
– společné sociální zázemí, ze smlouvy o nájmu pro-
stor sloužících k podnikání – poliklinika 52/324,  
s MUDr. Zdeňkem  Hartlem s.r.o., Tyršova 324, 684 01 
Slavkov u Brna, IČ: 052 88 851.

42. RM schvaluje vynětí plochy o výměře 3,21 m2 - 
společné sociální zázemí, ze smlouvy o nájmu prostor 
sloužících k podnikání – poliklinika 53/324, s Tommi 
Praktik s.r.o., Brno-venkov, Lepky 764, Pozořice, PSČ 
664 07, IČ: 05493030.

43. RM schvaluje prodloužení  smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor uzavřené dne 8. 1. 1992 se společnos-
tí MONETA Money Bank, a.s., se sídlem v Praze, Vysko-
čilova 1422/1a, PSČ 140 28, IČ: 25672720, na pronájem 
prostor v budově Palackého náměstí 89, 684 01 Slavkov 
u Brna, na dobu určitou do 31. 12. 2020.

44. RM schvaluje uzavírání darovacích smluv na při-
jímání darů na úhradu nákladů spojených s pořádáním 
16. městského plesu konaného 11. 1. 2020 a věcných 
darů na ceny do tomboly na tomto plese a svěřuje sta-
rostovi města Bc. Michalu Boudnému rozhodování spo-
jená s uzavíráním těchto darovacích smluv.

45. RM stanovuje s účinností od 1. 1. 2020 celkový 
počet strážníků Městské policie Slavkov u Brna na pět.

46. RM schvaluje uzavření předloženého Dodatku 
č. 1 Smlouvy o výpůjčce a správě majetku se Zám-
kem Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, IČ: 
00373320, se sídlem Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov 
u Brna.
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Provozní doba pokladny na vlakovém nádraží
Po, Čt: 6.00–10.00; 10.30–13.00;
 13.30–17.25 
Út, St, Pá: 6.00–11.00 

Jízdní doklady, mimo uvedenou provoz-
ní dobu, bude možné zakoupit: 

• ve vlaku u průvodčího → jízdenku ČD 
(bude-li se jednat o mezikrajskou cestu, 
cestu rychlíkem nebo vlakem vyšší kvality, 
např. osobním/spěšným vlakem ze Slavkova 
do Brna a pak rychlíkem/expresem/railjetem 
do Prahy) i jízdenku IDS JMK od 1. 1. 2020 
(bude-li se jednat o vnitrokrajskou cestu, 
např. ze Slavkova u Brna do Brna); 

• přes e-shop Českých drah → vnitrostát-
ní jízdenky a místenky ČD (bude-li se jednat 

o mezikrajskou cestu; kombinaci osobním/
spěšným vlakem a pak vlakem dálkové dopra-
vy nebo cestu rychlíkem nebo vlakem vyšší 
kvality);

• přes aplikaci mobilní web ČD (zjednodu-
šená verze e-shopu) → vnitrostátní jízdenky 
a místenky ČD (bude-li se jednat o mezi-
krajskou cestu; kombinaci osobním/spěšným 
vlakem a pak vlakem dálkové dopravy nebo 
cestu rychlíkem nebo vlakem vyšší kvality); 

• přes aplikaci Můj vlak → vnitrostátní 
jízdenky a místenky ČD (bude-li se jednat 
o mezikrajskou cestu; kombinaci osobním/
spěšným vlakem a pak vlakem dálkové dopra-
vy nebo cestu rychlíkem nebo vlakem vyšší 
kvality); 

• telefonicky prostřednictvím Centrální-
ho zákaznického servisu ČD na tel. čísle 
221 111 122 → vnitrostátní jízdenky a mís-
tenky ČD (bude-li se jednat o mezikrajskou 
cestu  kombinace osobním/spěšným vlakem 
a pak vlakem dálkové dopravy nebo cestu 
rychlíkem nebo vlakem vyšší kvality); 

• v předprodeji 2 měsíce před plánovanou 
cestou ve kterékoliv osobní pokladně. Novin-
kou je od 1. 1. 2020 bude možný prodej jed-
noúsekové nebo dvouúsekové jízdenky IDS 
JMK pro vlak 

• přes aplikaci IDS JMK „POSEIDON“ → 
jízdní doklady IDS JMK;

• v automatu DPMB → jednorázové jízden-
ky IDS JMK. vs

47. RM uděluje v anketě Sportovec roku 2019 tato 
ocenění: Nejlepší sportovec ve věku 6–10 let: Kryštof 
Slezák – Atletika Slavkov u Brna 10–15 let: Kristýna 
Slaninová – Glitter Stars Slavkov u Brna čestné uznání 
Pavel Peksa – Atletika Slavkov u Brna Isabela Hortová 
– moderní gymnastika Lukáš Bok – Atletika Slavkov 
u Brna 15–18 let: Sabina Macharová – Glitter Stars 
Slavkov u Brna čestné uznání Patricie Pavlíková – At-
letika Slavkov u Brna Robert Gonda – Atletika Slavkov 
u Brna Veronika Andrýsková – Atletika Slavkov u Brna 
Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let: Glitter Stars Slav-
kov u Brna – peewees čestné uznání SK Slavkov u Brna 
(fotbal) – dorost Nejlepší sportovní kolektiv nad 18 
let: zimní plavci – slavkovští členové Fides Brno čest-
né uznání SK Slavkov u Brna (fotbal) – družstvo muži 
Sportovní počin roku: Ženy v běhu čestné uznání Jan 
Fiala - nejlepší republikový výkon roku v hodu oštěpem 
Běh Slavkovem Austerlitzman aneb triatlon pro kaž-
dého Sportovec s nejlepší reprezentací města Slavkov 
u Brna: Denis Štěrba – kulturistika čestné uznání Isabela 
Hortová – moderní gymnastika Pavel Boudný – cyklis-
tika Vedoucí mládeže: Jakub Navrátil – trenér atletiky, 
čestné uznání: Tomáš Vymazal – trenér přípravky SK 
Slavkov u Brna, Miroslav Přibyl – trenér dorostu SK 
Slavkov u Brna Sportovní osobnost roku: Edita Šujanová 
– basketbal.

48. RM schvaluje tvorbu a čerpání sociálního fondu 
pro rok 2020 v předloženém znění, včetně navržené 
výše příspěvků.

49. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS 
č.12/2019 dle přílohy.

50. 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 přílohy k této zprávě.

51. RM určuje platy ředitelům škol a školských zaří-
zení zřízených městem Slavkov u Brna dle předloženého 
návrhu s účinností od 1. ledna 2020.

52. RM vydává platové výměry ředitelům škol a škol-
ských zařízení zřizovaných městem Slavkov u Brna 
v předloženém znění s účinností od 1. ledna 2020.

53. RM bere na vědomí zápis č. 8/2019 z jedná-
ní Školské rady Základní školy Komenského Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace a zápis č. 6/2019 z jed-
nání Školské rady Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace.

54. RM souhlasí s přijetím finančního daru Základní 
školou Komenského Slavkov u Brna, příspěvková orga-
nizace od rodičů žáků  ve výši 41 640 Kč.

55. RM souhlasí s přijetím finančního daru Základní 
školou Komenského Slavkov u Brna, příspěvková orga-
nizace od firmy LIKO-S, a. s. ve výši 50 000 Kč.

56. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1  k darovací 
smlouvě Dr. Martináska ze dne 10. 12. 2018 v předlo-
ženém znění.

57. RM bere na vědomí uvedení okruhu doplňkové 
činnosti Základní školy Komenského ve Slavkově u Brna, 
p. o. (dle zřizovací listiny školy) do souladu s platným 
živnostenským zákonem 455/1991 Sb.

58. Rozpočtovou změnu Základní školy Komenské-
ho Slavkov u Brna, příspěvková organizace: přesun fi-
nančních prostředků ve výši 30.000 Kč z kapitoly 511 
– opravy a údržba nemovitého majetku do kapitoly 518 
– služby.

59. RM schvaluje navýšení výdajů rozpočtové polož-
ky služby o 97 000 Kč z rozpočtové položky zápisné.

60. RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 
15 000 Kč od firmy LIKO-S, a.s.

61. RM schvaluje vyřazení klavíru PETROF z majetku 
ZUŠ Fr. France.

62. RM uděluje Mgr. Věře Babicové mimořádnou od-
měnu 30 000 Kč za činnosti spojené s převzetím funkce 
ředitelky ZŠ Komenského Slavkov u Brna, příspěvková 
organizace a ostraňováním zjištěných nedostatků.

48. schůze RM – 20. 12. 2019
1. RM schvaluje uzavření smlouvy č. 493191263 

o dodávce doplňku Liberis Gold k programovému vyba-
vení CODEXIS a jeho aktualizací se společností ATLAS 
consulting spol. s r. o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, 
Moravská Ostrava, IČ: 46578706, v předloženém znění. 

2. RM schvaluje organizační strukturu ZS-A dle pří-
lohy k 1. 1. 2020.

3. RM schválit odměny neuvolněných členů zastu-
pitelstva v následující výši: Člen rady města 8 687 Kč, 
Předseda výboru zastupitelstva 4 343 Kč, Předseda 
komise rady 4 343 Kč, Člen výboru zastupitelstva 0 Kč, 
Člen zastupitelstva města 2 171 Kč. Souběh funkcí neu-
volněných členů zastupitelstva: Člen rady města a sou-
časně předseda výboru nebo komise 10 859 Kč, Člen 
zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo 
komise 4 343 Kč.

4. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu webo-
vého portálu www.slavkovak.cz na rok 2020 se Zbyň-
kem Maradou, IČ: 04767241, Zlatá Hora 1355, 684 01  
Slavkov u Brna za podmínek uvedených v předložené 
nabídce. 

5. RM schvaluje úhradu nájemného na rok 2020 
z rozpočtu 2019 ORJ 80 – Městský úřad (www.slavko-
vak.cz).

49. schůze RM – 13. 1. 2020
1. RM doporučuje ZM schválit uzavření směnné 

smlouvy mezi městem Slavkov u Brna a se subjektem 
Římskokatolická farnost Slavkov u Brna, IČ: 61729710, 
se sídlem Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna 
v předloženém znění. Předmětem směnné smlouvy je 
směna částí pozemku parc. č. 4332/2 orná půda v k. ú. 
Slavkov u Brna ve vlastnictví Římskokatolické farnosti 
Slavkov u Brna za část pozemku parc. č. 4353/3 orná 
půda v k. ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města Slav-
kov u Brna, oba o stejné výměře a to 233 m2. Náklady 
související s převodem nemovitostí (správní poplatek 
za návrh na vklad, geometrický plán č. 3478-54/2018, 
daňové povinnosti uvedené dle smlouvy) uhradí město.

2. RM doporučuje ZM schválit ve směnné smlou-
vě s Římskokatolickou farností Slavkov u Brna, IČ: 
61729710, se sídlem Malinovského 2, 684 01 Slavkov 

u Brna klauzuli na úhradu částky odpovídající dani 
z nabytí nemovitých věcí a částku daně z příjmů odpo-
vídající daňové povinnosti farnosti, která bude farnosti 
vyměřena Finančním úřadem ve věci směny části po-
zemku parc. č. 4353/1 za část pozemku parc. č. 4332, 
oba v k.ú. Slavkov u Brna, kterou zastupitelstvo schváli-
lo dne 10. 9. 2018 usnesením č. 552/26/ZM/2018.

3. RM doporučuje ZM schválit uzavření Dodatku č. 
2 smlouvy o zřízení práva stavby Ev. č. 62-2-5466/2017 
v předloženém znění, kterým se mění – zužuje předmět 
práva stavby, kdy nově bude Právo stavby zatěžovat 
pozemek parc. č. 340/3 v k.ú. Slavkov u Brna, v těch 
hranicích, které jsou vyznačeny v přiloženém geomet-
rickém plánu č. 3591-67/2019, přičemž pozemky parc. 
č. 340/14, parc. č. 340/15, parc. č. 340/16 v k. ú. Slavkov 
u Brna nebudou Právem stavby zasaženy. 

4. RM schvaluje uzavření odpovídající nájemní smlou-
vy s paní Janou Esslerovou, jejímž předmětem je část po-
zemku parc. č. 1827 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna 
o výměře cca 77m2 za roční nájemné ve výši 108 Kč.

5. RM schvaluje uzavření odpovídající smlouvy 
o zemědělském pachtu s panem Karlem Sušilem, je-
jímž předmětem je pozemek parc. č. 3647/3 orná půda 
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 189 m2 za roční nájemné 
ve výši 265 Kč s uplatněním práva tzv. bezdůvodného 
obohacení ve výši 795 Kč.

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Ger-
stnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 
týkající se pozemků parc. č. 4551 orná půda, 4614 
ostatní plocha, 4868 orná půda, 4975 ostatní plocha 
vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města 
(stavba s názvem „V518 kompletní rekonstrukce vede-
ní“) v předloženém znění.

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON 
Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č. 
680/1, 686/1, 681/4 vše ostatní plocha v k.ú. Slavkov 
u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem 
„Slavkov u B.,  přel. VN+NN SUS Kollárova“) v předlo-
ženém znění.

8. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu 
dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu na po-
zemcích parc. č. 2821/1, 2821/2 a 3790 v k.ú. Slavkov 
u Brna, které jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna, 
se společností Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.

9. RM souhlasí s uzavřením předloženého návr-
hu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu 
na pozemku parc. č. 775/9 v k.ú. Slavkov u Brna, kte-
rý je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, s panem Jaro-
slavem Blahutkou.

10. RM schvaluje plán kontrolních činností roku 2020 
města Slavkov u Brna v předloženém znění.

11. RM souhlasí s umístěním sídla spolku  Klub 
přátel školy IČ 65268245 na adrese: Komenského 495, 
684 01 Slavkov u Brna.

 Úplné znění na www.slavkov.cz
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Klubu seniorů bilancuje rok 2019
Vážení příznivci a čle-

nové Klubu seniorů, 
v dubnu 2019 byl náš 
klub založen se stavem 
134 členů. Ke konci roku 
jsme se rozrostli na  205 

– což vypovídá o tom, že nás sledujete a naše 
nápady jsou zajímavé a líbí se vám – a to nás 
moc těší. V roce 2019 jsme uspořádali něko-
lik jednodenních výletů – Papouščí zoo Bo-
šovice, termální lázně Dunajská Streda, výlet 
do Prahy spojený s návštěvou  Senátu ČR, 
prohlídka Květné zahrady a výstavu Floria 
v Kroměříži, měli jsme také  besedu s lékař-
kou na prevenci onemocnění. Velmi kladně 
členové hodnotili pravidelné středeční pěší 
vycházky pod vedením p. Františka Navrá-
tila. Nyní v zimě se sice konají, ale nepravi-
delně. Kdo má zájem, o termínech se dozví 
u nás v klubovně.  Navštívili jsme několik 
divadelních představení. V listopadu jsme 
uspořádali Den zdraví, na které přišly cca 400 
návštěvníků a 29 vystavovatelů. Prosincové-
ho vánočního posezení se zúčastnilo více než 
sto členů. Nejprve jsme si poslechli básničky 
a říkadla v podání dětí z MŠ Zvídálek-třída 
Broučci pod vedením učitelek S. Machalové 
a B. Hrzánové, dále koledy od dětí ze ZUŠ 
Slavkov pod vedením Mgr. Jirákové a vynika-
jící sportovní show z Glitter Star pod vedením 
Mgr. Renaty Macharové. Členové i děti si po-
chutnali na občerstvení, které jsme sami vy-

ráběli. Velký úspěch měla soutěž  O nejlepší 
vanilkový rohlíček – v tomto prvním ročníku 
vyhrálo všech 17 soutěžících. Každý účastník 
si odnesl dárek, který nám věnovali místní 
obchodníci a podnikatelé – velmi děkujeme!

Pro letošní rok máme naplánovány akce: 
Počítačové krůčky ve formě mini kurzu prá-
ce na počítači-internetu, dále besedy na růz-
ná témata, výlet do Brna na výstavu v České 
národní bance, výlet do Prahy s prohlídkou 
Senátu ČR, zajímavou akci v Hvězdárně 
na Kraví Hoře. Navštívíme i termální lázně 
na Slovensku. Rádi bychom chtěli podle va-
šeho zájmu uskutečnit několik návštěv zámků 
a parků, výstav… Máme možnost se přihlá-

sit na zahraniční zájezdy do Itálie, v červnu 
na Palmovou riviéru  a v září do Bibione. 
Bližší informace vysvětlíme v klubovně. 

Chtěli bychom velmi poděkovat městu Slav-
kov u Brna za poskytnutí prostor klubovny, 
dále za fin. podporu, bez které by nebylo mož-
né tento spolek udržet při správném chodu.

Všechny naše členy zveme na Výroční 
schůzi 25. února 2020 v 15 hodin do sálu SC 
Bonaparte.

Každé pondělí od 14 do 16 hodin funguje 
naše klubovna, kde se můžete dozvědět infor-
mace o plánovaných akcích a činnosti našeho 
Klubu. Těšíme se na Vás v klubovně. 

Vendula Andrlová

Naše stromy
Stromy v našem městě a jeho okolí jsou 

důležité pro každého z nás a často si to ani 
neuvědomujeme. Působí jako přirozený filtr, 
odstraňují z ovzduší mnoho škodlivin, zvlh-
čují vzduch a zlepšují jeho kvalitu, vytvářejí 
kyslík, eliminují teplotní extrémy, absorbují 
hluk. Jsou charakteristickým prvkem našeho 
životního prostředí, utvářejí ráz krajiny. Prá-
vem si zaslouží přívlastek „naše“, protože 
jsou nezbytnou součástí našeho života.

Toto označení si však můžeme vykládat růz-
nými způsoby. Zájmeno „naše“ by se nemělo 
zaměňovat za pojem „moje.“ Proto je celkem 
zásadní rozlišovat lokalitu, v níž strom roste. 
Jestli se jedná o soukromý pozemek, nebo je 
vlastníkem pozemku město. Je pochopitelné, 
že řada občanů se snaží upravit si bezprostřed-
ní okolí svých domů podle vlastních představ. 
A náleží jim za to právem dík. Sami svépomo-
cí nebo jejich předchůdci dřeviny vysazovali 
a starají se o ně s přirozenou samozřejmostí 
dodnes. Jakmile však strom doroste do urči-
tých rozměrů, nemohou s ním zacházet jako 
se svým privátním vlastnictvím. Právě tehdy 
si totiž často až dodatečně uvědomí nevhodné 
umístění vzhledem k blízkosti budovy, nežá-
doucímu zastínění, reálné možnosti poškození 
fasády domu, nežádoucímu spadu podzimní-
ho listí a jehličí.

Vlastníkem pozemku, na kterém se vysky-
tuje takový předmětný strom, je Město Slav-
kov u Brna a kácení dřevin povoluje místně 
příslušný orgán MěÚ. Jeho činnost je přesně 
vymezena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochra-
ně přírody a krajiny a předpisy související-

mi. Na základě žádosti vlastníka pozemku, 
na kterém dřevina roste, v rámci správního 
řízení posuzuje, zda je odstranění dřeviny 
z hlediska veřejného zájmu ochrany přírody 
reálné a vydává o tomto následné rozhodnutí.

Jakékoliv svévolné kácení, ničení a poško-
zování dřevin je tedy trestné.

Péče o dřeviny je povinností vlastníků. 
Správou a údržbou veřejné zeleně na těchto 
pozemcích jsou pověřeny Technické služ-
by města Slavkov u Brna. Svěřené finanční 
prostředky se snažíme adekvátně rozdělovat 
mezi doporučovanou následnou péči a novou 
dodatečnou výsadbu zeleně. Při ošetřování 
upřednostňujeme stáří stromů s vyšším vzrůs-
tem, a to na zvlášť frekventovaných místech, 
kde mohou bezprostředně ohrožovat bezpeč-
nost osob. V letošním roce bylo upraveno 79 

vzrostlých stromů. U vybraných bylo prove-
deno souběžně více arboristických zásahů. 
Odstraněno z důvodů poškození ulomením 
větví vlivem povětrnostních podmínek a su-
chem, kanalizačních úprav, havarijních akut-
ních situací a odumřelých porostů, bylo cel-
kem 44 stromů. Vzniklou ekologickou škodu 
jsme nahradili dodatečným osazením v počtu 
67 nových stromů, z toho 33 dubů v nové lo-
kalitě Zelnice – Bílá louka.

Při nařízených náhradních výsadbách se 
však často potýkáme s problematikou vhod-
ného umístění mladého stromku. S respektem 
k umístění inženýrských sítí a dodržení stano-
veného ochranného pásma tím ubývá ve slav-
kovských lokalitách prostor pro dodatečnou 
dosadbu. Mnohdy i samotní občané, kteří 
požadovali vykácení dřeviny se souhlasem 
náhradní výsadby, se často vymezují proti 
danému nařízení „strom za strom“ a bojkotují 
jeho provedení.

Stromy jsou posledním zachovalým torzem 
přírody ve městech a vytvářejí optimální pro-
středí pro život dalších, na něj vázaných dru-
hů rostlin a živočichů. Úbytek zeleně ve měs-
tech má přímý vliv na zhoršování životního 
prostředí a následné poškozování zdraví oby-
vatel. Z toho důvodu se stále více objektivně 
posuzují podněty od žadatelů z hlediska zá-
važnosti důvodu pro kácení a zpracovávají se 
finančně nákladné posudky, které přesně defi-
nují aktuální stav stromů, určí jejich celospo-
lečenskou hodnotu a jsou schopné vyčíslit 
ekologickou újmu, která pokácením vznikne.

Miroslav Lstibůrek, TSMS

Senior taxi úspěšně funguje!
Občané Slavkova 

u Brna mohou od loň-
ského září využívat seni-
or taxi. Službu zajišťuje 
firma TAXI Kochaníček. 

Služba je určena pro osoby starší 65 let 
nebo držitelé průkazu ZTP(/P) s trvalým 
pobytem ve městě. Senior taxi jezdí pouze 
ve všední dny od 6.30 do 15.00, občané se 
objednávají den předem, víkendy a svátky 
je služba mimo provoz. Jedna jízda stojí 
20 Kč, platí se na místě řidiči. Každý ob-

čan, který chce využít službu, se musí řidiči 
prokázat kartou „senior taxi“, kterou vydá-
vá odbor sociálních věcí Městského úřadu. 
K dnešnímu dni bylo vydáno 138 průkazů. 

Senior taxi vezlo 1. klienta 26. září 2019. 
V listopadu proběhlo 47 jízd, v prosinci 65 
jízd. Celkové náklady města na pilotní pro-
voz senior taxi v roce 2019 činily 7 900 ko-
run. Nejžádanější destinace je poliklinika, 
ale zájem je i o další místa – hlavně nákupní 
centra, pošta, hřbitov.

vs

Foto: M. Lstibůrek
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Městský ples odstartoval plesovou sezónu
Městský ples v sobotu 11. ledna odstartoval 

plesovou sezónu ve Slavkově u Brna. Akci za-
hájili tanečníci break dance N-Yoj!, návštěv-
níci si užili barmanskou show v podání Saši 
Pavljuka z Integrované střední školy ve Slav-
kově u Brna i skvělé magické vystoupení kou-
zelníka Šeklina. Večer se nesl za doprovodu 
skupiny Golden Delicious a cimbálové mu-
ziky Šternovjan z Újezdu u Brna. Připravený 
byl také fotokoutek. Výtěžek z něj byl věno-

vaný rodině Lukáška Pospíšila, který potřebu-
je nákladnou léčbu po operaci mozku.

O půlnoci se také losovala bohatá tombo-
la, jejíž hlavní cenou byla elektro koloběžka 
MAMI Bike. Dámy při odchodu dostaly růži, 
dárek od Květinářství Kopečná. Děkujeme 
obchodu Krámek za úžasné uzeniny a sýry 
připravené na každém stole. Partnery plesu 
byl obchod s dámskou módou Divine, Sva-
tební ráj a Integrovaná střední škola Slav-
kov u Brna. Děkujeme všem za krásný večer 
a partnerům plesu a tomboly za podporu! 

Plesová sezóna 2020
25. 1.  Ples ZŠ Tyršova
26. 1.  Dětský karneval
31. 1. Ples ZŠ Komenského
1. 2.  Rybářský věneček
7. 2.  Ples ISŠ
14. 2.  Sportovní ples
29. 2.  Country bál vs

Město pracuje na projektu přístavby a rekonstrukce 
Mateřské školy Zvídálek na Koláčkově náměstí

Investiční záměr města zvýšit kapacitu ma-
teřských škol dostává reálnou podobu. Kon-
cem minulého roku byla zpracována studie 
na rozšíření dosavadních prostor mateřské 
školy Zvídálek na Koláčkově náměstí. Sa-
motné umístění školy v blízkosti zámeckého 
parku, místa procházek, zdravého a bezpečné-
ho prostředí pro děti, je lety ověřené. Kapacita 
mateřské školy se zvýší z 36 dětí na 100 dětí.

Navrhované řešení spočívá ve výstavbě 
nové budovy ve vnitrobloku a zásadní rekon-
strukci stávající školky. V zahradě vyroste 
solitérní objekt, který bude s uliční budovou 
propojen spojovacím krčkem. Návrh z ateli-
éru renomovaného architekta Marka Štěpána 
připomíná zahradní altán složený z kostek. 

V nové budově budou dvě třídy, každá 
pro 25 dětí, v suterénu je umístěna kuchyně. 
Další dvě třídy naleznou své místo ve stá-
vající, ale zásadně zrekonstruované budově. 
Samotný vstup do areálu školky je situován 
ve vnitrobloku. Přístup je možný z Koláčkova 
náměstí i ulice Kollárovy, poblíž restaurace 
Na Hradbách. Počítá se také s rekonstrukcí 
zámeckého skleníku, opravou vstupu do par-
ku a rekonstrukcí Kounicovy hrobky. Prostor 

mezi mateřskou školou a zdí zámeckého par-
ku se stane velmi atraktivním místem nejen 
pro předškoláčky a jejich rodiče, bude pří-
stupný i pro širokou veřejnost.

V letošním roce jsou v rozpočtu města 

vyčleněny finance na pořízení projektu, ná-
sledovat bude vyřízení stavebního povolení. 
V dalším roce nás čeká žádost o dotaci a poté 
samotná výstavba.

Marie Jedličková

Vizualizace školky • archiv MÚ

Městský ples • Foto: 4x J. Sláma
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Vyobrazení kancléře Václava A. knížete Kounice
Na aukci starožitností v Brně se Městu 

Slavkovu u Brna podařilo v prosinci loňského 
roku prostřednictvím historika Zámku Slav-
kov – Austerlitz vydražit vzácnou grafiku (mě-
dirytinu) Václava Antonína knížete Kounice. 
Grafika zachycuje kancléře Kounice z profilu 
uvnitř vavřínového věnce. Zhotovil ji ve Víd-
ni roku 1786 významný rakouský mědirytec 
Jakob Mathias Schmuzer, žák předního paříž-
ského grafika Jeana-Georgese Willeho, ředitel 
vídeňské „Mědirytecké akademie“ a Kouni-
cův oblíbený umělec. Předlohou mu přitom 
byla bronzová busta V. A. Kounice vytvořená 
důležitým solnohradským sochařem Joha-
nnem Hagenauerem, kterému kancléř Kounic 

pomohl k místu ředitele sochařského oddělení 
vídeňské Akademie. Jedná se o jedinečnou zá-

ležitost, protože jsou známy pouze tři exem-
pláře této grafiky v České republice. Zámek 
Slavkov – Austerlitz navíc nemá ve svých 
sbírkách doposud žádné kvalitní vyobrazení 
V. A. Kounice, který měl pro město Slavkov, 
zámek a vlastně celou střední Evropu zásad-
ní význam. Zámek má pouze zapůjčeny dva 
obrazy a grafiku od Národního památkového 
ústavu, který však má právo si tyto mobili-
ární předměty odvézt na jiný objekt. Grafika 
bude trvalou připomínkou velkého kancléře 
čtyř panovníků, jehož tělo odpočívá v rodinné 
hrobce na Špitálce a bude využitelná pro vý-
stavní i prezentační účely.

Martin Rája, ZS-A

Od ledna slavkovský finanční úřad funguje v pondělí 
a ve středu

Finanční správa již dříve informovala 
veřejnost o tom, že v příštím roce převede 
do optimalizovaného režimu 33 územních 
pracovišť. Jedná se o vnitřní organizační změ-
nu, která nebude mít vliv na rozsah a dosah 
služeb, které občanům územní pracoviště 
doposud poskytují. Žádné územní pracoviště 
nebude optimalizací zrušeno ani přemístěno 
do jiného města, současná dostupnost posky-
tovaných služeb tak bude zachována a občané 
nebudou odkázáni na služby jiného územního 
pracoviště.

V Jihomoravském kraji se optimalizace k 1. 
lednu 2020 dotkne 4 pracovišť, a to v Bučovi-
cích, Slavkově u Brna, v Mikulově a v Mo-
ravském Krumlově.

Optimalizovaná územní pracoviště bu-
dou občanům přístupná standardně v úřední 

dny, v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 
hodin, tedy minimálně dva dny v týdnu. 

„V exponovaných obdobích výběru přizná-
ní, tedy například hned v druhé půlce ledna, 
kdy se podává přiznání k dani z nemovitých 
věcí, bude provozní doba rozšířena a tato pra-
coviště budou personálně posílena,“ dodal ře-
ditel Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, 
Martin Komárek. 

Generální finanční ředitelství vydalo pokyn 
č. GFŘ-D-41 o umístění spisu nebo jeho pří-
slušné části na finančních úřadech a na územ-
ních pracovištích finančních úřadů, který je 
přístupný na internetových stránkách Finanč-
ní správy.

Převodem 33 územních pracovišť do op-
timalizovaného režimu Finanční správa ČR 
dokončí standardizaci služeb poskytova-

ných občanům. Tato standarizace se totiž 
týká i 23 územních pracovišť, která byla 
do optimalizovaného režimu převedena již 
v roce 2016. 

Výčet činností, které tvoří garantovaný roz-
sah služeb, a pokyn č. GFŘ-D-41 jsou přílo-
hou této tiskové zprávy.

David Stančík
tiskový mluvčí, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

Město spustí volnočasový web. Akce si můžou 
spolky i občané zakládat sami

Město Slavkov u Brna spustí od února nové 
webové stránky zaměřené zejména na volný 
čas a přehled akcí. Jeho obsah můžete tvořit 
jednoduše i vy!

Co na něm najdete?
•  přehled zájmových spolků a volnočasových 

aktivit
•  přehled připravovaných akcí pro veřejnost
•  archiv akcí s články a fotkami
•  přehled restaurací, kaváren a ubytování
•  aktuální nabídku poledních menu
•  zpravodajství a novinky ze Slavkova a prů-

běžně další informace.

Na webu se můžou prezentovat veřejné 
spolky, přidávat akce, články i fotogalerie. 
Web bude spravovat Informační centrum,  
které bude hlídat přehlednost a správnost. Ko-
merční sdělení a reklamy nebudou přípustné. 

Pokud máte zájem o vytvoření profilu va-
šeho spolku, pak kontaktujte paní Veroniku 
Slámovou veronika.slamova@slavkov.cz. 

Správci vám vytvoří přístup s pokyny. Rad-
nice uspořádá také 28. ledna setkání, kde pro-
běhne školení a představení kulturního kalen-
dária na rok 2020.

Informace o akcích a událostech můžete 
i nadále zasílat na informační centrum e-mai-
lem: infocentrum@zamek-slavkov.cz. Do bu-

dovy Infocentra můžete nosit také plakáty 
určené ke zveřejnění ve vitrínách na náměs-
tí. Infocentrum má do dubna nově otevřeno 
od pondělí do pátku v čase od 9.00 do 17.00 h. 
(přestávka 11.30–12.00 h.) a v sobotu od 9.00 
do 12.00 h.

vs

Upozornění
Přepážky pro občanské průkazy a ces-

tovní doklady budou v úterý 4. 2. 2020 
z technických důvodů zavřeny. Děkujeme 
za pochopení!

Mědirytina • Foto: archiv ZS-A
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Zámek dostane do nové sezóny výtah  
nejen pro vozíčkáře

Starší lidé, málo pohybliví občané a vozíč-
káři. Nejen pro ty bude od nové sezóny při-
praven výtah do prvního patra slavkovského 
zámku. Bude se nacházet v severním křídle, 
poblíž bývalé virtuální expozice. Výtah tak 
umožní méně pohyblivým občanům vstup 
do prohlídkové trasy a koncertních sálů bez 
nutnosti překonávat schody. „V Jihomorav-

ském kraji budeme první památkou s bezba-
riérovým vstupem. Projekt nám památkáři 
povolili zejména kvůli tomu, že se v severním 
křídle již od padesátých let nachází zborcené 
schodiště skryté pohledu návštěvníků. Díky 
tomu si můžeme dovolit výstavbu i tak mo-
derního prvku, který by za jiných okolností 
nebylo možné prosadit. Většinu nákladů spo-
jených s jeho výstavbou jsme navíc zafinan-
covali z evropských dotací,“ uvedl starosta 
Michal Boudný. 

Výstavba výtahu do prvního patra zám-
ku je součástí projektu na zpřístupnění valů. 
V uplynulých třech letech zde stavbaři praco-
vali na sanaci zdiva, opravě zdi a statickém 
zajištění severní přístupové rampy. Výsled-
kem bude nejen opravené zdivo, ale také nové 
osvětlení zámku a otevření valů i z druhé stra-
ny – vchod do nich bude u kostela. Z valů pak 
bude možné vystoupat díky točitému schodiš-
ti i do zámeckého parku. Díky tomu bude lépe 
přístupná restaurační zahrádka i vchod na to-
alety po zavírací době zámku. Projekt je z 85 
procent financovaný z Integrovaného regio-
nálního operačního programu a státního roz-
počtu a bude dokončení na jaře tohoto roku.

Do finále míří také projekt 
na opravu barokní zámecké zdi, 
kterou v roce 2010 poničily příva-
lové deště natolik, že šla v úseku 
cca 80 metrů k zemi a na dalších 
místech byla před zhroucením. 
Součástí tohoto projektu je i ob-
nova čínského altánu, který již 
stojí v zámeckém parku a na jaře 
se dočká nátěru v barvách zámku. 

Další práce v zámeckém areá-
lu probíhají také pod povrchem. 
Před dvěma lety se v místě kase-
mat na Koláčkově náměstí začala 
propadat klenba a narušila se tak 
statika podloží v zámeckém par-

ku. Do zajištění oprav je část horního parte-
ru na jižní straně veřejnosti nepřístupná. „Už 
od ledna však stavbaři začali s pracemi. Před-
pokládáme, že nová sezóna a masové akce 
v parku se již uskuteční bez omezení,“ uve-
dl vedoucí odboru správy majetku, investic 
a rozvoje Petr Lokaj.

vs

Vyhlášení výsledků ankety Sportovec roku
Město Slavkov vyhlašuje výsledky anke-

ty Sportovec roku 2019. Všichni jmenovaní 
jsou nominovaní do okresní a krajské soutě-
že. Slavnostní předání ocenění bude předáno 
na Dnech Slavkova 30. května 2020. 

Nejlepší sportovec ve věku
6–10 let:
Kryštof Slezák – Atletika Slavkov u Brna

10–15 let:
Kristýna Slaninová – Glitter Stars Slavkov 
u Brna
čestné uznání:
Pavel Peksa – Atletika Slavkov u Brna
Isabela Hortová – moderní gymnastika
Lukáš Bok – Atletika Slavkov u Brna

15–18 let:
Sabina Macharová – Glitter Stars Slavkov 
u Brna

čestné uznání:
Patricie Pavlíková – Atletika Slavkov u Brna
Robert Gonda – Atletika Slavkov u Brna
Veronika Andrýsková – Atletika Slavkov 
u Brna

Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let
Glitter Stars Slavkov u Brna – peewees
čestné uznání:
SK Slavkov u Brna (fotbal) – dorost

Nejlepší sportovní kolektiv nad 18 let
zimní plavci – slavkovští členové Fides Brno
čestné uznání:
SK Slavkov u Brna (fotbal) – družstvo muži

Sportovní počin roku
Ženy v běhu
čestné uznání:
Jan Fiala – nejlepší republikový výkon roku 
v hodu oštěpem

Běh Slavkovem
Austerlitzman aneb Triatlon pro každého

Sportovec s nejlepší reprezentací 
města Slavkov u Brna
Denis Štěrba – kulturistika 
čestné uznání:
Isabela Hortová – moderní gymnastika
Pavel Boudný – cyklistika

Vedoucí mládeže:
Jakub Navrátil – trenér atletiky
čestné uznání:
Tomáš Vymazal – trenér přípravky SK Slav-
kov u Brna
Miroslav Přibyl – trenér dorostu SK Slavkov 
u Brna

Sportovní osobnost roku
Edita Šujanová – basketbal

vs

Výtahová šachta • Foto: 2x archiv MÚ

Kasematy • Foto: archiv MÚ

Vizualizace čínského altánku • Foto: archiv MÚ
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Akce v roce 2020
Zámek Slavkov – Austerlitz bude v roce 

2020 pořádat tradiční i zbrusu nové společen-
ské a kulturní akce. Na své si přijdou příznivci 
hudby, divadla i rodiny s dětmi.

Po celý rok, vyjma letního období, bude 
probíhat promítání kina ve Společenském 
centru Bonaparte. Vstupenky lze zakoupit pří-
mo na místě před promítáním, které probíhá 
obvykle o víkendu. 

Koncem ledna bude odpoledne v neděli 
26. ledna patřit dětem. Ve Společenském cen-
tru Bonaparte se uskuteční dětský maškarní 
karneval. O program plný zábavy se postará 
Divadlo Kejkle. Pro děti budou připraveny 
tvořivé dílničky, malování na obličej, tvoření 
z balónků a hrací koutek s nafukovacími se-
dacími hračkami ve tvaru zvířátek. Poslední 
únorovou sobotu se uskuteční Country bál, 
ve Společenském centru Bonaparte. 

16. května již po 21. rozezní Historický sál 
zámku orchestr Johanna Strausse. 23. květ-
na se odehraje ve Společenském centru Bo-
naparte muzikálová pohádka Lotrando a Zu-
bejda v podání Divadelní společnosti Praha. 
V pátek 29. května v odpoledních hodinách 
bude zámecký park patřit dětem u příležitosti 
oslavy Dne dětí. Poslední květnový víkend 
jsou naplánovány Dny Slavkova. Jedná se 
o tradiční akci, která má za cíl prezentovat 
významné historické milníky města a zároveň 
dát prostor pro prezentaci místních spolků, 
sdružení, škol i řemeslníků. Hlavní program 
se uskuteční v sobotu 30. května. Na Palac-
kého náměstí opět vyroste řemeslný jarmark 
a pódium, kde se představí lokální dětské sou-
bory a další umělci. 

6. června se již popáté otevřou brány fes-
tivalu Topfest.cz 2020 v zámeckém parku. 
Vstupenky jsou již v prodeji v síti Ticket-
portal a budou k dispozici také v infocentru 
pod zámkem. Vystoupí kapely jako Ine Kafe, 
CZECH IT, Helenine Oči, Žlutej Pes, Sebas-
tian a další… 

Milovníci vážné hudby ocení dva koncerty 
XXV. ročníku festivalu Concentus Moraviae 
v Historickém sále zámku.

20. června bude mít premiéru v zámeckém 
parku největší rodinný festival, Pohádko-

land, který přiveze spoustu zábavy, oblíbe-
ných dětských show, atrakcí, různá divadélka, 
spousty oblíbených pohádkových postaviček 
a soutěží.

Poslední červnovou sobotu se bude konat 
největší tuzemský sraz historických vozi-
del – VETERANFEST SLAVKOV 2020. 
Po devatenácté se sjede do zámeckého parku 
více než tisícovka historických auto-moto-
veteránů. 

V neděli 5. července vypukne největší hu-
dební akce letošního roku SLAVKOV OPEN 
2020. Britský zpěvák Sting vyrazí po nedo-
končeném loňském turné, opět v létě do Ev-

ropy s programem My Songs, a zcela poprvé 
se představí v zámecké zahradě ve Slavkově. 
STING: MY SONGS je dynamická show se 
zaměřením na nejoblíbenější Stingovy sklad-
by mapující kariéru tohoto šestnáctinásobné-
ho držitele ceny Grammy. V rámci koncertu 
zazní jak materiál jeho sólové kariéry, tak 
i skladby skupiny The Police. Fanoušci mo-
hou očekávat, že uslyší hity jako Englishman 
In New York, Fields Of Gold, Shape Of My 
Heart, Every Breath You Take, Roxanne, Me-
ssage In A Bottle a řadu dalších, které Sting 
představí v doprovodu své rockové skupiny. 
Speciálními hosty budou dvě kapely, Vojtěch 
Dyk & B-side Band a Lenka Nová & Petr Ma-
lásek Band. Vstupenky byly prodávány v síti 
Ticketportal a nyní jsou již vyprodány.

V sobotu 15. srpna bude společnost 
Acaballado pořádat v zámeckém parku tra-
diční Napoleonské hry, na kterých nebude 
chybět Napoleonský jarmark.

O letních prázdninách ožije zámecké 
nádvoří také divadlem a operou. Hostovat zde 
bude Divadlo Bolka Polívky. Na jaké hry se 
můžete těšit a kdy bude zahájen předprodej 
vstupenek uveřejníme v jednom z nadcházejí-
cích čísel Slavkovského zpravodaje. Na oper-
ním festivalu ve dnech 19. a 20. srpna zazní 
opery Carmen a Verdi Gala. 

V druhé polovině srpna se v zámeckém 
parku objeví plátno, na které budou promí-
tány filmy již tradičního Letního filmového 
festivalu. Tato stále populárnější akce zazna-
menala v loňském roce rekordní návštěvnost 

4452 diváků. Koncem srpna pak přijedou 
do zámeckého parku historické autobusy ro-
diny Křížových u příležitosti III. ročníku Ve-
terán bus Kříž.

Zámecká jízda sv. Huberta připadne letos 
a sobotu 17. října. 

Skladby světské, duchovní i lidové zazpívá 
ženský pěveckého sboru Mladost 22. listopa-
du v zámecké Kapli sv. Kříže.

Oslavy 215. výročí bitvy u Slavkova 
„Tenkrát ve Slavkově 1805“ připadnou 
na konec listopadu. Jak už bývá zvykem, ne-
bude chybět jarmark ani bohatý doprovodný 
program v okolí náměstí a zámku. 

V předvánočním čase se v Historickém sále 
zámku uskuteční každoroční koncert žáků 
ZUŠ Fr. France a Společenské centrum bude 
již po deváté patřit písním nejen vánočním 
v podání Martina Křížky a jeho přátel.

26. března na zámku slavnostně zahájíme 
sezonu. Představíme top akce i novinky se-
zony 2020 a návštěvníci budou mít možnost 
prohlédnout si zahajovací interaktivní výsta-
vu Svět kostiček aneb Fenomén české sta-
vebnice SEVA, která bude otevřena až do 16. 
srpna. Součástí výstavy bude i herna, kde si 
budete moci vytvořit vlastní model.

Od května se mohou návštěvníci vypravit 
opět do zámeckého podzemí, kde se nachází 
expozice „Právo útrpné“. Ta ukazuje pří-
běhy mučených a trestaných na Slavkovsku 
a kruté praktiky středověkého a novověkého 
soudnictví od 13. do 18. století. Využívá mo-
derní audiovizuální techniku, která návštěvní-
ka dokonale vtáhne do atmosféry doby. 

 Přízemí zámku na podzim ožije výstavou 
prací studentů výtvarného oboru Základní 
umělecké školy Františka France ve Slavkově 
s názvem „Jiné světy“. Inspirací při tvorbě 
byl studentům vesmír, snový svět surrealismu 
nebo také filmy s tématikou science fiction.

V OK galerii na zámku budou od poloviny 
května vystaveny pohlednice a známky z dob 
napoleonských válek ze sbírek slavkovského 
zámku. Výstava Napoleonské pohlednice 
a známky bude otevřena do konce září.

Od 25. srpna do 30. září se zabydlí v pří-
zemních výstavních prostorách panenky Bar-
bie v historických kostýmech.

Programové oddělení zámku společně 
s průvodci pro vás připravuje v letošním roce 
zábavné akce pro nejmenší jako je Dětský 
den v parku, podzimní Zámecké dýňobraní, 
v prosinci Mikuláš na zámku, živý betlém 
a oblíbené pohádkové kostýmované pro-
hlídky. Ani v letošním roce nebudou chybět 
tradiční jarmarky v zámeckém parku nebo 
prodejní výstavy v Rubensově sále na zámku, 
které se těší velké návštěvnosti a bude na ně 
vstup zdarma. Jarní trhy se uskuteční 18. 
dubna a Václavský jarmark 19. září. Veliko-
noční prodejní výstava se uskuteční v sobo-
tu 4. a v neděli 5. dubna. Vánoční prodejní 
výstava je naplánována na sobotu 21. a neděli 
22. listopadu. 

V novém roce 2020 se na vás těší tým Zám-
ku Slavkov.

ZS-A

Zámek Slavkov – Austerlitz www.zamek-slavkov.cz
Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01  Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204;  info@zamek-slavkov.cz
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Program kina v SC Bonaparte – únor
Neděle 2. února, 16.30 hodin
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA 
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se sám v záchranné kapsli dostává na neznámou,-
divokou planetu. Naštěstí má s sebou důležitého parťáka – robota Bucka. V cizím světě na ně číhá mnoho nástrah 
a objevů…
90 minut / vstupné 70 Kč / Animovaný / Francie, 2019

Neděle 2. února, 19 hodin
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena (Anna Polívková), odjíždí na popud své 
tety Ely (Jana Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent na horách, aby se tak vyhla svému 
citovému problému. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vysokohorské chatě Samota. Tam potkává dva muže, 
ač o žádné seznamování opravdu nestojí. Jedním je horal a milovník adrenalinových sportů Richard (Martin Dejdar) 
a druhým, jeho bratr (Marek Němec), vážený člen horské služby, ale hlavně milovník žen a zábavy. Tahle nesourodá 
partička se ve sněhem zapadané Samotě rozhodně nenudí. A to Helena ještě netuší, že její starostlivá milující matka 
(Jana Preissová) donutí protestujícího otce (Bolek Polívka), aby vyrazili na hory za nimi. Jsou Vánoce a rodina musí 
být přece pohromadě!
109 minut / vstupné 80 Kč / Romantický / Česko, 2019

Neděle 9. února, 16.30 hodin
OVEČKA SHAUN VE FILMU – FARMAGEDDON
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem v Shaunově zbrusu novém filmovém dobrodružství.
Podivná světla nad klidným městečkem Mossingham oznamují příchod záhadného návštěvníka ze vzdálené galaxie... 
zatím co na nedaleké farmě Mossy Bottom Ovečka Shaun nic netuší, protože má plné ruce práce s geniálními nápady, 
jak si vystřelit z farmáře a rozčílit Bitzera. Brzy však jedna rošťácká mimozemšťanka poblíž farmy havaruje. Shaun se 
rychle chopí nové příležitosti a vyráží na intergalatickou misi na záchranu malé návštěvnice před ďábelskou vládní 
organizací, která se jí snaží chytit a zneužít pro své nekalé cíle. Podaří se Shaunovi a jeho stádu odvrátit Farmageddon 
na farmě Mossy Bottom? Držte si klobouky, vydáváme se na vzrušující, dojemné sci-fi dobrodružství z Mossy Bottom 
Farm až do hlubokého vesmíru. Cesta tam vede skrz automyčku!
86 minut / vstupné 70 Kč / Animovaný / USA, 2019

Neděle 23. února, 16.30 hodin
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při v animovaném komediálním snímku Angry Birds 
ve filmu 2. Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Prasečího ostrova, spojí Rudohněv (alias 
Ruďák), Žluťas, Bombas, Orel Vazoun a Žluťasova sestra Stříbrnka síly s velevepřem Leonardem, jeho asistentkou 
Courtney a vepřovým sádlem mazaným vynálezcem Garrym. Supertým bývalých zapřisáhlých nepřátel se vydává 
na misi, jejímž cílem je zachránit domovy ptáků i vepřů.
97 minut / vstupné 70 Kč / Animovaný / USA 2019

Kam za kulturou 
Na Informačním centru pod zámkem může-

te v únoru 2020 zakoupit vstupenky na: 
•  Veteranfest Slavkov 2020, zámecký park, 

27. 6. 2020, dospělí 160 Kč; děti nad 10 let, 
senioři, studenti, ZTP 100 Kč.

•  Country bál, Společenské centrum Bona-
parte, 29. 2. 2020, vstupné 150 Kč. ZS-A

Country bál
Zámek Slavkov vás zve na Country bál, kte-

rý se uskuteční v sobotu 29. 2. 2020 od 19.30 
v SC Bonaparte. Na akci bude hrát skupina 
Výlet a Flek a těšit se můžete na vystoupení 
taneční skupiny Honky tonk společně s malým 
workshopem. 

Chybět nebude ani tombola. Vstupenky (jed-
notné vstupné 150 Kč) zakoupíte v Informač-
ním centru pod zámkem nebo online v předpro-
deji na www.zamek-slavkov.cz/predprodej.

ZS-A
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Slavkovské memento 2020
Literární soutěž pro žáky 2. stupně základních škol a žáky středních škol

Zámek Slavkov – Austerlitz, p.o. spolu 
s Klubem autorů literatury faktu a Čs. obcí le-
gionářskou 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 umí-
rají 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 
(referát, 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 (dro-
gy, alkoholismus, aj.); války osobní či vnitřní 
(boj sám se sebou – např. výběr povolání, 
hubnutí, konec s kouřením apod.) 

2. „75. výročí osvobození Československa 
1945 (2. světová válka)“

•  s tím související květnové povstání českého 
lidu v Praze (role vlasovců)

•  filmy k tomuto tématu
•  literatura (romány, povídky), kterou jsem 

četl/a 

3. Legionáři
•  poslední lodní transport našich legionářů 

z Ruska do Československa v září 1920

Literární soutěž: libovolný slohový útvar 
(referát, recenze, glosa, pojednání, povídka, 
pohádka, fejeton, interviev, 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-
penky do zámku ve Slavkově u Brna, volné 
vstupenky na Letní filmový festival ve Slavko-
vě u Brna, poháry pro vítěze, diplomy aj.

Uzávěrka odevzdání prací: 20. 3. 2020 
(slavnostní vyhodnocení / vyhlášení se koná 
23. 4. 2020 na Zámku Slavkov – Austerlitz).

Odevzdané práce bude hodnotit literární 
komise (spisovatelé, pedagogové, žurnalis-
té…). 

Vítězové jednotlivých kategorií budou oce-
něni na slavnostním vyhlášení akce dne 23. 4. 
2020 za přítomnosti médií, zástupců měs-
ta Slavkova u Brna, Jihomoravského kraje, 
Vojenské akademie ve Vyškově a Konzulátu 
Ruské federace.

Práce zasílejte na níže uvedenou emailovou 
adresu: blazek@zamek-slavkov.cz (případné 
též klasickou poštou, ale na libovolném elek-
tronickém nosiči, nikoli tištěné; vyžadujte, 
prosím, zpětnou vazbu o doručení).

Děkuji a těším se na spolupráci.

Jiří Blažek, ZS-A, tel.: 724 924 817

Poděkování za dary
Zámek Slavkov-Austerlitz děkuje všem 

příznivcům a dárcům za věnované předměty. 
V roce 2019 se muzejní sbírkový fond rozros-
tl o 308 přírůstkových čísel, což představuje 
711 předmětů. Sbírkové předměty byly zís-
kány převážně darem či vlastním výzkumem. 
V roce 2019 se však rovněž podařilo zakoupit 
dva soubory – první z pozůstalosti od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Jednalo se o soubor pozdně secesního nábyt-
ku a několika drobností z vybavení domác-
nosti z počátku 20. stol. Druhý zakoupený 
soubor pak představují grafiky a karikatura 
s napoleonskou tematikou.

Kromě dárců ze Slavkova u Brna přispě-
li rovněž dárci z Brna, Kučerova, Modřic, 
 Prahy 3, Prahy 4, Tvarožné a Vsetína.

K zajímavostem v nových akvizicích patří 
zejména pozdně secesní nábytkový soubor, 
který sestává z dvouosého a trojosého sekre-
táře se zabrušovanými skly, skříňového skle-
níku, velkého jídelního stolu, 6 židlí čalou-
něných kůží, vitrínového stolku, jehož horní 
mobilní část tvoří velký servírovací podnos 
a malého kulatého stolku s dutou nohou skýta-
jící prostor pro uložení lahve – doplněno dál-
něvýchodní malbou na textilii. K zajímavým 
akvizicím s napoleonskou tématikou patří sou-
bor 25 grafik znázorňujících císaře Napoleona, 
generály a maršály Napoleonovy armády a ka-
rikatura „Napoleonův císařský krok z Elby“.

K raritám patří písemnosti týkající se po-
bytu princezny Stefanie Belgické a jejího 
služebnictva na slavkovském zámku. Dnes už 
rovněž k výjimečným předmětům patří velké, 
pravděpodobně svatební, tylové ubrusy se zu-
berskou výšivkou, z nich největší má rozměr 
185x317 cm. 

V nových akvizicích jsou zastoupeny tyto 
okruhy předmětů: 

Církevní – kříž závěsný.
Fotografie – soubor fotografií Ing. K. Mikší-

ka, fotografie Slavkova, Josefíny Kounicové 
na lovu, přivítání dr. Edvarda Beneše ve Slav-
kově, skupiny vojáků ve výpomocné nemocnici 
ve Slavkově – I. světová válka, + fotoalba. 

Hodiny – stolní dřevěné, náramkové, závěsné. 
Hračky – xylofon v podobě autíčka. 
Kamenina, keramika – podnos, dekora-

tivní miska, šálky a podšálky. 
Nábytek – soubor pozdně secesního vyba-

vení obývacího pokoje.
Napoleonika – grafiky vojevůdců z nap. 

období, karikatura, figurky Napoleona v růz-
ných pozicích, figurky nap. vojáků, láhev 
od piva Napoléon & Joséphine, ubrousky 
s vyobrazením Mohyly míru, písemné svědec-
tví o pravosti torza lípy od Spáleného mlýna, 
text o schůzce u Spáleného mlýna, propagační 
materiály a brožury s nap. tematikou. 

Novoroční přání – různá.
Oděvy – dětské křestní oblečky, vyšívané 

kombiné, vyšívané noční košile, svatební šaty 
z vyšívaného tylu, včetně spodničky, unifor-
ma armády ČR.

Obrazy – pastel – žena s koněm.
Písemnosti – týkající se slavkovského zám-

ku, válečných dluhopisů a různých fondů, bro-

žury, jízdenky, výroční zpráva Sokola Slavkov 
z r. 1937, pozvánky na karneval Sokola, tisky 
týkající se hasičů ve Viničných Šumicích.

Plakáty – La Marseillase – hymna s vyob-
razením vojáků, plakáty měst Kroměříže, Ná-
měště nad Oslavou, Vizovic.

Plechovky – od pralinek, čaje, různé re-
klamní.

Pohlednice – Dražovic, Slavkova u Brna 
a zámku, včetně pohlednice – „Slavkov v bu-
doucnosti“ – koláž. 

Porcelán – dekorační předměty, dózy s po-
kličkou, hrnky reklamní, hrnky různé, jídel-
ní a kávový servis znač. Stará Role, konvice 
na čaj, konvice na mléko, lázeňské pohárky, 
mísy, podnos, polévková mísa, talíře, váza. 

Různé – Návrhy insignií starosty města 
Slavkova, skříňka na vonné tyčinky, soubor 
střihů na oděvy, váha na dopisy, orientální ko-
vová dóza s víčkem.

Sklo – dózy s pokličkou, flakon se zátkou, 
karafa, laboratorní baňka, kalibrovaná kádin-
ka, mísa s pokličkou, miska, sklenice, skleni-
ce na nožce, sklenice zn. Moser, sklenice „Na-
poleonky“, sklenice degustační, struhadlo, 
váza – malachitové sklo.

Technika – pračka domácí výroby, promí-
tačka 16 mm, analytické váhy. 

Textilie – vyšívané dečky, kuchařky, okra-
je, plachty, ubrusy, ubrusy vyšívané na tylu, 
háčkované záclony, dětská zavinovačka. 

Vybavení domácnosti – kombinovaný ot-
vírák, skládací dřevěná mísa, valcha, servíro-
vací vidlička.

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

Vladimíra Zichová, ZS-A

Klavírní koncert
Dne 27. 2. 2020 se koná v sále ZUŠ 

F. France od 17 h. KLAVÍRNÍ KONCERT 
– křest nového klavíru YAMAHA. Účin-
kují učitelé ZUŠ. Srdečně zveme.  jj

Depozitář • Foto: B. Maleček
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Prosincové medailové zisky 
týmu Glitter Stars Slavkov u Brna

Poslední dvě soutěže v roce 2019 má za se-
bou slavkovský cheerleadingový tým Glitter 
Stars, který se věnuje atraktivnímu, adrenali-
novému gymnastickému a tanečnímu sportu. 

7. prosince pouze 11 slavkovských sportovců 
vyrazilo do Ústí nad Labem, kde se konala ce-
lostátní pohárová soutěž Basta Cheer Cup 2019. 
Své síly porovnali v devíti malých disciplínách, 
z nichž získali 7 medailí – 4 zlaté a 3 stříbrné.

14. 12. – třetí adventní sobotu vyrazil, ten-

tokrát již celý soutěžní tým, směr Hradec Krá-
lové, kde se konal Sparkling Cheer Cup 2019. 
Slavkovské hvězdy zde získaly neuvěřitelných 
14 medailí – 9 zlatých, 3 stříbrné a 2 bronzové. 
Největší hodnotu mají dvě zlaté medaile v tý-
mových kategoriích – v dětské a juniorské.

Všem sportovcům děkujeme za vzornou 
reprezentaci a trenérům za trpělivou a dobře 
odvedenou práci.

Renáta Macharová

Vánoce školní družiny
Nastal adventní čas – ze všech stran na nás 

dýchá vánoční atmosféra, vše kolem září osl-
ňující výzdobou, všude znějí koledy a tak je 
tomu i ve školní družině.

Jako každý rok, tak i letos se děti nejvíce 
těšily na VÁNOČNÍ BESÍDKU s rozbalo-
váním dárků, které jim Ježíšek naložil pod 
stromeček v každém oddělení. Ze spousty 
zábavných her a báječných hraček měly vel-
kou radost! Nechybělo ani posezení u štědře 

prostřeného vánočního stolu, na který sladké 
i slané dobroty nebo ovoce přichystaly hod-
né maminky. Samozřejmostí na vánoční be-
sídce bylo i tajné přání za třpitu hořící prs-
kavky a přípitek dětským šampusem VŠEM 
NA ZDRAVÍ! 

Hodně zdraví, pohody, optimismu, lásky 
a rodinného štěstí vám všem po celý rok 2020 
za děti ze ŠD a kolektiv vychovatelek přeje

Táňa Hašková

Městská knihovna 
rozšiřuje otevírací dobu

Vážení návštěvníci, čtenáři a příznivci 
městské knihovny… 

Dovolujeme si vás informovat o rozšíření 
otevírací doby v naší knihovně, a to o celý 
každý pátek (vyjma státních svátků) a také 
o prodloužení výpůjční doby ve středu – 
do 18 hodin.

Věříme, že tato změna bude lépe vyhovovat 
Vašim potřebám a těšíme se i nadále na Vaše 
časté návštěvy.

Otevírací doba knihovny
pondělí zavřeno
úterý 9.00–11.30 12.30–17.00
středa 9.00–11.30 12.30–18.00
čtvrtek zavřeno
pátek 9.00–11.30 12.30–17.00

Jiří Blažek, ZS-A

Jak bude letos vycházet 
Slavkovský zpravodaj

Zpravodaj vychází 12x do roka. V prvním 
sloupci u příslušného měsíce je datum uzávěr-
ky pro příspěvky (je to vždy úterý); v druhém 
sloupci je datum, kdy je zpravidla zpravodaj 
distribuován do domácností (sobota).

 Uzávěrka Distribuce
Leden 14. 1. 25. 1.
Únor 18. 2. 29. 2.
Březen 17. 3. 28. 3.
Duben 14. 4. 25. 4.
Květen 19. 5. 30. 5.
Červen 16. 6. 27. 6.
Červenec 14. 7.  25. 7.
Srpen 18. 8. 29. 8.
Září 15. 9. 26. 9.
Říjen 20. 10. 31. 10.
Listopad 10. 11. 21. 11.
Prosinec 8. 12. 19. 12.

Čertoviny ve školní družině
Všemi dětmi oblíbený měsíc prosinec se 

ujal vlády a v tomto čase nastalo ve školní 
družině doslova peklo! Děti se totiž pomocí 
nápaditých kostýmů, doplňků i vlastnoruč-
ně vyrobených masek proměnily v roztomi-
lé čertíky a čertice, aby si naplno užily akci 
„ČERTOVINY“. 

Prožily tak zábavné odpoledne plné soutěží 
a her jako např. čertí honěná, předávání pe-
kelných uhlíků, skládání čertovských puzzlů 
či hledání pekelných karet... Nechyběly ani 
čertovské rejdy a ďábelské tance s koštětem. 
Na závěr všichni čertíci dostali sladkou odmě-
nu a někteří také výuční list.

Táňa Hašková, vychovatelka ŠD

Glitter Stars – junioři • Foto: archiv GS

Foto: archiv ŠDFoto: archiv ŠD



14 1/2020SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Co čeká školu v roce 2020
1. Zřizovatel připravuje rekonstrukci a izo-

laci střechy na nové budově školy.
2. Do školního vzdělávacího programu za-

pracujeme změny, ke kterým došlo v předcho-
zích letech.

3. Vysvědčení bude vydáváno v souladu 
s platnými „Informacemi k vyplňování vy-
svědčení na základních školách“.

4. Doplňková činnost školy byla v závěru 
roku 2019 dána do souladu se zákonem č. 
455/1991 Sb. – živnostenský zákon.

5. Končí volební období školské rady. Dě-
kujeme dosavadním členům rady za odvede-
nou práci, zejména panu Miroslavu Hrazdi-
lovi za aktivní pomoc při řešení problematiky 
úpravy užitkové vody.

6. V lednu 2020 došlo k přizpůsobení sta-
tusu spolku Klub přátel školy platné právní 
úpravě (zákon č. 89/2012 Sb. – občanský zá-
koník, který je účinný od 1. 1. 2014), a tento 
bude doručen k zápisu do veřejného rejstříku.

7. Budeme pokračovat v odstraňování ne-
dostatků v oblasti BOZP a požární ochrany.

Věra Babicová

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

Vítězství na okresním kole 
florbalu starších žákyň

Po velmi dlouhé době se podařilo starším 
žákyním ze ZŠ Komenského vyhrát okresní 

kolo ve florbale. Tento vynikající výsledek se 
naposledy povedl našim žákyním před více 

než deseti lety. První místo 
znamená automatickou no-
minaci do krajského finále, 
které se odehraje 23. 1. 2020 
na naší škole. Jsme moc rádi, 
že si tento postup vybojova-
ly dívky vlastní silou. Dív-
kám se v Rousínově podařilo 
v systému každý s každým 
porazit tři týmy a s jedním 
remizovat – a uhájit si okres-
ní neporazitelnost. Velký 
dík patří brankářce Karolí-
ně Hromadové, která byla 
neocenitelnou oporou celé-
ho týmu. Chlapci skončili 
ve stejné soutěži na 5. místě.

Martin Bauer, učitel TV

Novoroční exhibice Glitter Stars
V pátek 10. 1. 2020 proběhla v zcela za-

plněné sportovní hale ve Slavkově u Brna 
novoroční exhibice týmu GLITTER STARS. 
Moderátorské role se letos ujaly dvě členky 
týmu: Dorotka Švehlová a Denisa Křetínská. 
O ozvučení a osvětlení akce se již tradičně po-
staral DJ Jarek. 

Tým se během akce ohlédl za úspěchy zís-
kané v roce 2019: 19 medailí z Mistrovství 
ČR, dalších neuvěřitelných 53 medailí z ce-
lostátních pohárových soutěží, 2 ze zahraničí 
a pěkné 10. místo z Mistrovství Evropy. Ce-
lou exhibici zahájili svojí akrobatickou show 
nejúspěšnější akrobaté týmu všech věkových 
soutěžních kategorií. V pestrém programu se 

divákům představili všichni čle-
nové týmu v různých disciplínách. 
O změnu programu se postarala 
jedna z mladších členek týmu, 
desetiletá Domča Chvátalová, 
která překrásně zazpívala pohád-
kovou píseň. Zpestřením byla také 
módní přehlídka, kde bylo možné 
zhlédnout letošní tréninkovou 
i soutěžní kolekci sportovního ob-
lečení. Vrcholem celé akce bylo 
představení pěti našich členek 
a současně členek Team Czech 
Republic – Kristýnky Slaninové, 
Nikči Vanderkové, Moniky Šilerové, Sabiny 
Macharové a Daniely Martínkové. Dostat se 
do tohoto týmu je snem každé cheerleaders, 
protože se mu dostane cti reprezentovat svoji 
vlast na MS, které se pravidelně koná koncem 
dubna na Floridě v USA. 

Cheerleading je krásný, adrenalinový a nároč-
ný sport, který nelze provozovat bez technického 
zázemí a finanční pomoci. Proto bylo poděková-
no ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna, městu 
Slavkov u Brna a firmě Lohmann & Rauscher 
za podporu. Zároveň byl představen nový spon-
zor – SMS finance, společnost, která věnovala 

na tuto akci atraktivní cenu pro vylosovaného 
diváka – pobyt v apartmánech Ladná. Velké po-
děkování patří divákům za vytvoření skvělé at-
mosféry, rodičům za podporu svých dětí v tré-
nování a samozřejmě všem trenérům – Renátě 
Macharové – vedoucí celého týmu, trenérce 
peewee a seniorské kategorie, Anetě Macha-
rové – trenérce juniorského týmu, Anitě Kuče-
rové, Daniele Martínkové, Renatě Martínkové 
a Janě Konečné – trenérkám přípravných týmů 
a Františku Žouželovi – akrobatickému trené-
rovi. Jejich soustavná a trpělivá práce se odráží 
ve výsledcích svých svěřenců. GS

Učíme se v přírodě
Ve dnech 19. 12. a 10. 1. se naši žáci z 1. 

a 3. ročníků vypravili do vzdělávacího centra 
Jezírko v Brně – Soběšicích. Starší žáky čekal 
program s názvem Sojčí lumpárny. Společný-
mi silami si ve skupinkách vyrobili dřevěné 
krmítko. Naučili se správným zásadám zim-
ního přikrmování a zjistili, jak se ptačí svět 
přizpůsobuje drsným zimním podmínkám.

Mladší žáci se zase formou her a soutěží 
v učebně i v lesním terénu dozvěděli spoustu 
zajímavostí ze života mravenců, seznámili se 
s jejich pomocníky i nepřáteli, s prostředím, 
ve kterém žijí. Nejvíc nadšení však z celého 
programu s názvem Mravencovo desatero 
sklidilo prolézání modelu mraveniště v nadži-
votní velikosti. 

Žáci se vrátili nabytí dojmy, novými po-
znatky a zkušenostmi a přitom prožili dopo-
ledne plné her a zábavy na čerstvém zimním 
vzduchu. Už teď se všichni těší, co se na Je-
zírku naučí zase příští rok.

Jeř, Vyš.

Pozvánka na školní ples
Klub přátel školy při ZŠ Komenského, 

Slavkov u Brna si Vás dovoluje pozvat na 
ŠKOLNÍ PLES. Ples se koná 31. 1. 2020 
ve společenském centru Bonaparte. Zahájení 
plesu ve 20 hodin.  K tanci a poslechu hraje 
skupina QUANTUM z Olomouce.

Cena vstupenky s místenkou 200 Kč (bez 
místenky 150 Kč).

Ples zahájí žáci 9. ročníků polonézou a dále 
uvidíte ukázku společenských tanců a vystou-
pení týmu Glitter Stars.

Přípravka GS • Foto: archiv školy

Vítězné družstvo je ze ZŠ Komenského • Foto: archiv školy
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Lyžařský výcvikový kurz 2020
Během prvního lednového týdne se žáci 

sedmých ročníků naší školy zúčastnili pláno-
vaného lyžařského výcvikového kurzu. Tento-
krát jela velmi početná skupina sedmáků, cel-
kem 54 žáků. Výcvik druhým rokem probíhal 
ve Skiareálu U Pekina – Zlaté Hory. Ve stej-
nojmenném hotelu, v Hotýlku u Pekina, který 
je v těsné blízkosti sjezdovky, probíhal i ly-
žařský výcvik. Přestože letošní přírodní pod-
mínky nejsou pro zimní sporty ideální, mohl 

výcvik probíhat dle programu v plném rozsa-
hu na kvalitně upravené sjezdovce s technic-
kým sněhem. Všichni žáci, jak pokročilí, tak 
i začátečníci, pod vedením svých instruktorů 
zvládli výcvik na jedničku. Vzhledem k vy-
hovující vzdálenosti, ubytovacím podmínkám 
i vhodnosti sjezdovky pro konání LVK byl 
ve stejném areálu dohodnut termín i pro bu-
doucí sedmáky. 

hch

Školní florbalový turnaj
V pátek 20. 12. se uskutečnil v naší škole 

třetí ročník Vánočního florbalového turnaje. 
Soubojů se účastnily týmy tříd druhého stup-
ně. Tentokrát se konaly vlastně turnaje dva – 
pro mladší (šestý a sedmý ročník) a pro starší 
(osmý a devátý ročník). Všechny zápasy se 
obešly bez komplikací a celý turnaj proběhl 
hladce.

Vítězem mladší kategorie byl tým třídy 
7.B. Nejlepším střelcem J. Fiala (23 branek), 
nejlepším gólmanem P. Šaněk.

Ve starší kategorii obsadila první příčku 
8.B. Nejlepším střelcem byl F. Charvát se šes-
ti brankami. Nejlepší brankáři byli vyhlášení 
dva: O. Opletal a T. Kubíček.

zšt

Předvánoční výlety do Vídně
Ve středu 11. 12. se žáci osmého ročníku 

zúčastnili zájezdu do vánoční Vídně. Paní 
průvodkyně jim zajistila moc pěkný a zajíma-
vý program. Podívali se do nákupního centra 
G3 a na vánoční trhy. Prohlédli si vídeňskou 
klenotnici a areál zámku Schönbrunn. V cent-
ru města zhlédli Hofburg, katedrálu sv. Štěpá-
na, Národní operu, radnici a Národní umělec-
ké a přírodovědné muzeum.

V úterý 17. 12. navštívili hlavní město Ra-
kouska i žáci 9.B. Tento zájezd byl trošku jiný, 
protože cestovali vlakem. Spolu s pedagogic-
kým doprovodem prošli vánočně vyzdobené 
město našich sousedů, prohlédli si významné 
památky a spokojeni se večer vrátili domů. zšt

Hrátky s čertem
Hrátky s čertem. To byl název divadelního 

představení, které navštívili žáci 1.–4. tříd 
v posledním předvánočním týdnu. Příběh, 
který napsal Jan Drda, známe hlavně díky te-
levizní adaptaci. Ani v podání slavkovských 
ochotníků nechyběl Martin Kabát, princez-
na Dišperanda, Káča a další známé postavy. 
V některých rolích jsme mohli poznat i žáky 
naší školy. Přestože pohádka trvala skoro dvě 
hodiny, dokázali herci svými skvělými výkony 
děti zaujmout až do samého konce. Děkujeme 
a už teď se těšíme na příští představení. zšt

Vánoce s Tyršovkou
K pohodě a klidu předvánočního období se 

snažili jako každoročně přispět také žáci naší 
školy se svými učiteli, kteří opět připravili 
pro rodiče a přátele školy vánoční akademii. 
Zájem diváků byl velký, a tak téměř nestačily 
prostory hlavního sálu KC Bonaparte.

Děti prvního stupně zazpívaly vánoční písně 
a písně z pohádek. Střídala se tradiční i moderní 
taneční vystoupení. Příjemně překvapily dívky 
osmého ročníku zpívající a hrající na ukulele 
písničky s vánoční tematikou. Na závěr progra-
mu „zatančili“ učitelé a za všechny pracovníky 
školy popřál všem přítomným klidné svátky 
a úspěšný nový rok ředitel školy. zšt

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

Vánoční setkání
Vánoce – nejkrásnější svátky v roce. Svíce 

na adventních věncích se zapalují postupně. 
Všechno kolem nás má sváteční nádech. Při-
chází také doba setkávání. Všichni zvolní ka-
ždodenní tempo. Setkávají se na koncertech, 
na výstavách, na trzích, ve školách.

A to proběhlo i u nás – ve čtvrtek 12. pro-
since. Školní chodby a třídy ve svátečním 
kabátu. V nabídce nepřeberné množství žá-
kovských výrobků. Vynikající občerstvení 
a dobroty lákaly všechny velké i malé mlsou-
ny. To bylo setkání našich žáků s rodiči, s pra-
rodiči, s bývalými absolventy a s dalšími pří-
znivci. A pak popovídání. Témata byla různá, 
zajímavá, hlavně ze života nás všech. Mluve-
ná slova a setkání lidí v přátelské atmosféře. 
Tak jsme prožili advent u nás. 

Hana Červinková

Vánoční olympiáda
Poslední den školy v kalendářním roce se 

tradičně věnujeme sportování. Akci nazývá-
me Vánoční olympiádou. Zapojí se do ní žáci 
2. stupně. Děti spolu soutěží v různých disci-
plínách – jednak mezi třídami a jednak jako 
nejlepší třída starších žáků vůbec. 

Ve většině disciplín každá třída nominuje 
čtyri zástupce – dvě dívky a dva chlapce. Je-
jich sportovní výsledek se sčítá a posléze po-
rovnává s ostatními třídami. Tímto způsobem 
se soutěží v disciplínách jako jsou člunkový 
běh, vis na hrazdě, výdrž v rovnovážném po-
stoji a v překážkové trati, kterou žáci absolvu-
jí s pinpongový míčkem položeným na lžičce.

Vrcholem olympiády bývá tradičně turnaj 
ve stolním tenise a v přetahování lanem. 

Na závěr celého dopoledne se sejdou 
všechny třídy v hale, kde probíhá slavnostní 
vyhlášení výsledků. Sladkým překvapením 
jsou odměněny třídy, které vyhrály v rámci 
klání mezi třídami. Na úplný konec je vyhlá-
šena také třída, která vyhrála celou vánoční 
olympiádu. ZŠK

Lyžařský kurz • Foto: archiv školy

Vánoční olympiáda • Foto: archiv školy



Daňová, účetní,
mzdová kancelář

Zpracování daňových přiznání,
odklad daňových přiznání,

daňové poradenství

Ing. et Ing. Šárka Bieglerová
Tel.: +420 775 530 430

e-mail: office@ucetnictvi-spolehlive.cz
Široká 734, 683 52 Křenovice

www.ucetnictvi-spolehlive.cz

Co vám můžeme nabídnout:
•  zázemí prosperující mezinárodní 

společnosti 
•  čisté pracovní prostředí
•  pracovní poměr na dobu 

neurčitou
•  dovolená nad rámec Zákoníku 

práce
•  příplatky nad zákonnou výši 

•  možnost osobního rozvoje
•  kooperativní prémie
•  dotované stravování
•  prémie na dovolenou a vánoční 

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

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

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com

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

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• disponent/ka
• kalkulant/ka
• asistentka vedoucího kvality
• projektový manažer
• specialista sterilizace
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• manipulant/balič Kitpack
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické výrobě

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

www.slavkov-hutnimaterial.cz

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

JIŽ 18 LET S VÁMI

Milan Májek a syn

 Soukromá hudební škola Slávka Jelena  •   soukroma_hudebni_skola_slavkov

Soukromá hudební škola
Slávka Jelena

Od února a března několik volných míst na:

flétnu, zpěv, elektrickou i klasickou 
kytaru, klavír, klávesy

Kontakt: soukromahudebniskola@gmail.com
tel. 605 458 669

Brněnská 642, Slavkov u Brna

ve Slavkově u Brna

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

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

pro vyčerpaný organismus
•  doplňky stravy FINCLUBU 

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

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

Možnost vyzkoušení

Kosmetika

Firma HDP Trading s.r.o. se sídlem v Otnicích  přijme pracovníka
do provozu kovovýroby do  trvalého pracovního poměru na
obsluhu pásové pily na kov. Požadavek – praxe v oboru.
Dále přijme zámečníky pro sestavování ocelových konstrukcí.
Požadavek – praxe + nutná znalost výkresové dokumentace.
Dále přijme svářeče pro svařování metodou MIG. Požadavek –
praxe v oboru.
Nabízíme nadstandardní platové podmínky.

Kontaktní osoba:
Ing. Petr Pokorný, tel. 774 429 479

HDP Trading s.r.o.
Dědina 53, 683 54 Otnice
IČ: 26291061, DIČ: CZ 26291061
www.hdptrading.com



Nabízíme:
› náborový příspěvek 10.000 Kč
› příspěvek za doporučení zaměstnance 5.000 Kč
› motivující ohodnocení, plnohodnotný 13. plat
› 5 týdnů dovolené
› práci v moderním prostředí
› stravování v moderní jídelně a příspěvek na stravování
› dopravu do zaměstnání firemním autobusem
› kvalitní oděv a ochranné pomůcky
› zaměstnanecké slevy na výrobky
› zvýhodněný tarif pro 2 Vámi zvolená telefonní čísla

a další zajímavé benefity

 na pozici 
:

›
›
›
›
›

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

CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?

Hledáme manuálně zručné uchazeče
a .

www.fenstar.c
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Skautské století ve Slavkově u Brna
V letošním roce si při-

pomeneme stoleté výročí 
zahájení činnosti prvních 
slavkovských Junáků. 
K této příležitosti připra-
vuje vedení našeho stře-

diska několik aktivit, které přiblíží veřej-
nosti i současným členům oddílů 
činnost skautů a skautek dnes 
i v minulosti. 

Žádáme zároveň bývalé členy 
oddílů, kteří mají doma jakékoliv 
archivní materiály, spjaté se slav-
kovským Junákem (fotografie, de-
níky, kroniky či jiné) o spolupráci. 
Rádi bychom, se svolením maji-
telů, sestavili přehled dostupných 
historických materiálů a dle mož-
ností je digitalizovali. Kontaktovat 
lze vedoucí oddílů a jiné činovní-
ky, tel. čísla a e-maily jsou uvede-
ny na webu www.junakslavkov.cz.

Na stránkách Slavkovského 
zpravodaje chceme každý měsíc 
připomenout nejen významné oka-
mžiky skautské historie, ale také 
seznámit čtenáře s méně známými a zajímavý-
mi fakty o skautingu v našem městě, republice 
i zahraničí.

Připojujeme novoroční přání všeho dobré-
ho, ať se vydaří také jubilejní skautský rok 
ve Slavkově!

Středisko Junáka Slavkov u Brna 
v roce 2020

Slavkovské středisko má tři oddíly, které 
nesou od roku 1990 tradiční názvy. V průbě-
hu uplynulých let se vyvíjel členská struktura, 
každý oddíl má svůj vlastní program a záro-
veň spolupracuje na společných akcích stře-
diska. Aktuálně mají oddíly následující člen-
skou strukturu:

1. oddíl – Jednička: vlčata a benjamínci 
(kluci 5–11 let)

2. oddíl – Dvojka: skauti a skautky (holky 
a kluci 11–15 let) 

4. oddíl – Čtverka: světlušky a benjamínci 
(holky 5–11 let)

Dlouhodobě tvoří středisko více než 100 

členů a každý rok přibývají další. Loni to 
bylo 123 členů, letošní počty ještě nejsou 
uzavřeny. Kromě dětí jsou v oddílech regis-
trování také rodiče a přátelé, kterým se myš-
lenka skautingu líbí.

Chlapci a děvčata se pravidelně schází 
na schůzkách ve společné budově – na klu-

bovně v sousedství sídliště Nádražní. Něko-
likrát do roka se účastní jednodenních výletů 
i vícedenních výprav pod stan i pod střechu, 
znalostních a dovednostních závodů a setká-
vají se s jinými oddíly zejména na Moravě. 

Bohaté kontakty napříč republikou mají 
starší a dospělí díky účasti na celostátních 
akcích – např. setkání Obrok, skautské vzdě-
lávací kurzy pro rovery a rangers, což jsou 
kluci a holky od 16 do 25 let a činovníky, tedy 
dospělé vedoucí. Naši činovníci se v letošním 
roce účastní také krajského a před třemi lety 
i celostátního sněmu, které udávají směr další-
ho rozvoje skautské organizace Junák – český 
skaut v České republice. 

Činnost oddílů také letos doplní 
během roku střediskové akce: 

Den zamyšlení – oslavíme celosvětový 
skautský svátek (21. února 2020).

Brigáda pro silné chlapy i křehké dámy – 
budeme řezat dřevo (22. února 2020).

Junácký slunovrat – 29. ročník závo-

du družin všech věkových kategorií v nejen 
skautských dovednostech (21. března 2020).

Ukliďme Česko – i skauti pomohou uklidit 
kus našeho světa (4. dubna 2020) města.

Jarní sběr železného šrotu ve Slavkově – 
udatní sběrači projdou město a zbaví ho staré-
ho železa (18. dubna 2020).

Účast skautů v čestné stráži při 
pietním aktu k připomínce osvo-
bození města po 2. světové válce 
(26. dubna 2020).

Jarní brigáda na zvelebení 
klubovny – děti i dospělí přiloží 
ruku k dílu při úklidu celé budovy 
(16. května 2020).

Dny Slavkova a Miniveletrh 
zájmových organizací (30. května 
2020).

Tábor v údolí říčky Brtnice 
na Vysočině (3.–18. července 2020)

Jednodenní střediskový výlet 
někam za krásami ČR pro členy 
i rodiče (3. října 2020).

Betlémské světlo přivezou skau-
ti do Slavkova opět těsně před Vá-
nocemi (23. prosince 2020).

Akce k příležitosti letošního skautského 
století – s podrobným programem brzy sezná-
míme čtenáře Slavkovského zpravodaje.

Středisko Junáka Slavkov u Brna

Zemřela nejstarší občanka Slavkova
Paní Marie Čehovská se na-

rodila v době 1. světové vál-
ky 2. února 1916. Svého otce 
nepoznala, protože narukoval 
do války a padl, když jí byly 
dva měsíce. V roce 1935 ab-
solvovala gymnázium v Bučo-
vicích, kde si velmi oblíbila 
latinu, která se stala jejím ce-
loživotním koníčkem. V mládí 
sportovala (hrála tenis) a ráda 
četla. Vychovala dvě dcery. Pracovala 
ve spořitelně a později v knihkupectví.

Po celý svůj život dbala na svůj zevněj-
šek a eleganci. Pokud jí to zdravotní stav 
dovolil, cestovala i v důchodovém věku se 

svou dcerou Věrou po Evropě, 
navštěvovaly výstavy, galerie – 
zajímala se o kulturu.

V posledních letech byla 
velmi vděčná za časté návště-
vy přátel, se kterými probírala 
nejrůznější témata, ale nejraději 
sledovala dění ve svém rodném 
městě. 

Její osobnost nejlépe vy-
stihuje motto: „Za nešťastný 

považuj den, kdy se nic nového nenaučíš 
a své vědomosti nerozšíříš.“

Paní Marie Čehovská zemřela ve středu 
8. ledna 2020 ve svých nedožitých 104 le-
tech. bm

Peče celá škola
Jméno českého cukrářského mistra Josefa 

Maršálka je u nás známé především díky 
cukrářské televizní soutěži Peče celá země, 
kde je jedním z porotců. 

Osobně jste se s ním mohli setkat i ve Slav-
kově u Brna, a to na besedě pořádané místní 
střední školou, s kterou jako  jedinou v ČR 
spolupracuje již třetím rokem. Nejen míst-
ním žákům, ale i zájemcům z široké veřejnos-
ti zajímavě povykládal o svých pracovních 
zkušenostech, vydaných knihách či televizní 
soutěži. Nechyběla ani sladká tečka v podo-
bě ochutnávky biskupského chlebíčku.

 H. Malečková

Marie Čehovská
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Blahopřání
Je tomu právě 80 let, cos poprvé spatřila svět.
Ten svět Ti dal, abys šťastná byla a milovala.

Dne 30. ledna 2020 oslaví 80. narozeniny paní
BLAŽENA TESAŘOVÁ

Do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
dcera a synové s rodinami.

Blahopřání
Dne 21. prosince 2019 oslavil 81. narozeniny pan

LADISLAV MÁJEK
Vše nejlepší, hodně zdravíčka, lásky  
a životního elánu do dalších let přeje  

manželka Jana a dcera Vlaďka s rodinou.
•

Dne 28. prosince 2019 oslavili 56. výročí společného 
života manželé Jana a Ladislav Májkovi.

ČSOB Pojišťovna vznikla 17. 4. 1992 a pod svým součas-
ným názvem působí od 6. 1. 2003. Jsme silný pojišťovací
subjekt, který svým základním kapitálem ve výši 2,796
mld. Kč a vlastním kapitálem 4,2 mld. Kč (k 31. 12. 2018)
patří ke kapitálově nejlépe vybaveným pojišťovnám na
českém trhu. Opíráme se o stabilní zázemí a osvědčené
know-how svého hlavního akcionáře, jímž je belgická po-
jišťovna KBC Verzekeringen NV z nadnárodní skupiny KBC.
V roce 2018 předepsala ČSOB Pojišťovna pojistné v ob-
jemu 13,4 mld. Kč, čímž se řadí mezi největší pojišťovny
v České republice. Její tržní podíl podle předepsaného po-
jistného vykazovaného Českou asociací pojišťoven byl ke
konci roku 2018 na úrovni 7,8 %.

ČSOB Pojišťovna
nově ve Slavkově

Od pondělí 20. ledna 2020 jsme pro Vás
na adrese Zborovská 48, Slavkov u Brna.

PO 8.30–17
ÚT 8.30–16 
ST 8.30–17
ČT 8.30–16
PÁ 8.30–15

Mimo tuto dobu po předchozí dohodě
samozřejmě také. Parkování Vašeho
auta je u nás na ulici možné bezplatně. 

Využijte mimořádné a trvalé slevy
15 % na nově uzavřené smlouvy
v naší kanceláři do 29. 2. 2020. 

Naše vize:
Přinášíme lidem jistotu
a dodáváme odvahu
 tvořit vlastní svět.
Naše mise:
Jsme klientům nablízku
a společně dáváme
 pojištění nový smysl.
Naše hodnoty:
SMYSLUPLNOST – FÉRO-
VOST – RADOST

OT
VÍ

RA
CÍ

 D
OB

A:

Oznámení
Dne 9. února 2020 uplyne 40 let,

kdy si řekli své ano manželé 
NATAŠA A MILAN 
GOLDMANNOVI

a pokračují dál
společnou cestou životem.

Vzpomínka
Dne 19. února 2020 by se dožila 91 let naše maminka, paní

MARIE KOVAŘÍKOVÁ z Němčan
V březnu tohoto roku uplynou 3 roky od jejího úmrtí. 

S láskou a vděčností na ni vzpomínají děti, 
vnoučata a všichni, kdo ji měli rádi.

Vzpomínka
Dne 19. ledna 2020 by se dožil 64 let 

a dne 21. ledna 2020 tomu byly dva smutné roky, co nás všechny 
bez slůvka rozloučení, náhle opustil náš milovaný

ANTONÍN SALOMON
Umlklo srdce, přestalo bít, budiž Ti, drahý tatínku, za všechno vřelý dík. 

Za lásku jaká byla, za život jaký byl...
S láskou denně vzpomínáme, chybíš nám... 
Kamarádi, známí vzpomeňte spolu s námi.

Děkujeme dcery s rodinami, manželka, sestra Eva a bratr Jiří s rodinami.

Štědrý den na koupališti
Již posedmé se o Štědrém dnu setkali příz-

nivci adrenalinového plavání ve studené vodě 
na slavkovském koupališti. Poprvé, v roce 
2013, se k šesti organizovaným zimním plav-
cům z oddílu dálkového a zimního plavání 
Fides Brno přidali jen dva odvážlivci, postup-
ně však počet recesistů narůstal. Každým ro-
kem přicházeli další, kteří si chtěli studenou 
vody vyzkoušet. Někteří jsou už dnes dokon-
ce členy slavkovského otužileckého plavecké-
ho klubu, mnozí, i přespolní, se na Štědrý den 
vracejí pravidelně.

Letos se po společné fotografii do vody vrh-
lo nebo opatrně ponořilo rekordních 47 plavců. 
I ti malí několik temp ve vodě 4 °C předvedli 
a vysloužili si obdivný potlesk diváků, kteří 
v hojném počtu obklopili bazén ze všech stran.

Těší nás, že ve Slavkově zájemců o otužo-
vání přibývá a že nacházíme pochopení a pod-
poru i u vedení města a technických služeb. 
A také pevně věříme, že na Štědrý den 2020 tu 
padesátku překročíme. Přidáte se k nám?

Úspěšný rok ve zdraví a sportu všem přejí 
slavkovští zimní plavci.

Vladimíra Fialová

Zimní plavci na koupališti • Foto: 2x R. Lánský

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři v Brněnské ulici 642 od 9 do 
11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Vzpomínka
Ty, které jsme milovali, zůstávají navždy součástí našeho života.
Dne 8. ledna 2020 tomu byly 3 roky, kdy nás navždy opustila

naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička, paní

LUDMILA VALNÍČKOVÁ
S láskou stále vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Vzpomínka
Rád jsem žil a pracoval, všechny jsem Vás miloval,

ale už neplačte, ztište svůj žal, já dobré dílo v žití vykonal.
Dne 19. ledna 2020 uplynulo 20 let, kdy nás navždy opustil

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV RYCHLÍK
S láskou stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

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

Dne 20. ledna 2020 uplynulo 6 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
Jen kytičku květů Ti pro vzpomínku můžeme dát, zapálit svíčku a vzpomínat…
Dne 10. ledna uplyne dlouhých 37 let, kdy nás opustil manžel a tatínek pan

KAREL ŘIČÁNEK
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Manželka a dcera Renáta s rodinou.

Vzpomínka
Život jde dál, jak tiché řeky proud, jen bolest zůstává a nedá zapomenout.

Dne 18. února uplyne 17 smutných let, kdy nás ve svých 32 letech opustil pan

RADOVAN ŘIČÁNEK
Letos by se dožil 50 roků.

S láskou vzpomíná maminka, děti Nikolka a Dominik, 
manželka a sestra Renáta s rodinou.

Vzpomínka
Odešel jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ s námi dál.

Dne 1. ledna 2020 jsme vzpomněli nedožitých 105 let pana

VOJTĚCHA ŠEDÉHO
S láskou vzpomínají syn Vojtěch s manželkou,

dcera Miroslava, vnoučata Petr, Marcela, Radim, Jarmila, Jiří a Luděk
a pravnoučata Petr, Jakub, Karolína, Petřík, Julie a Emilie.

Vzpomínka
Kytičku přineseme, svíčku Ti zažehneme,
na Tebe, maminko, nikdy nezapomeneme.

Dne 9. ledna 2020 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
naší maminky, babičky a parabičky, paní

JIŘINY URBANOVÉ
S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná syn Milan s rodinou.

Vzpomínka
Nic z toho dobrého a krásného, co jsi pro nás tatínku učinil, se neztratilo. 

Vše zůstává v našich srdcích a vzpomínkách
Dne 11. ledna 2020 jsme vzpomněli 111. výročí úmrtí, kdy nás opustil 

náš drahý tatínek a dědeček, pan
JOSEF ŠUJAN

S láskou a úctou vzpomínají dcera Jana a vnučka Vlaďka s rodinou.  
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

KADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

Povedu kvalitně a za příznivou cenu 
Vaše PÚ, daňovou evidenci nebo 

mzdové účetnictví, včetně  vyřízení na 
úřadech. Bohaté zkušenosti v oboru.

tel. č. 723 207 075
www.ucetnictvi-hladka.cz

Ú Č E T N I C T V Í

DŘEVO-servis Slavkov
• drobné truhlářské práce…
• montáž, servis a oprava nábytku
• žaluzie, rolety, sítě + údržba oken
• drobné opravy v domácnosti

Info: p. Paták, tel. 604 353 510
www.zaluzie-slavkov.cz

Správce kurtů
SK Beachvolleyball Slavkov, spolek přijme 

brigádníka na pozici správce kurtů. Doba bri-
gády: květen–září 2020. Pracovní doba (kvě-
ten–září 16–20 h., červen–srpen 11–20 h.). 
Věk minimálně 17 let, max. 70 let. Požadav-
ky: spolehlivost, pracovitost a přiměřená ma-
nuální zručnost. Info: 602 518 192. LK

Divadelní spolek Slavkov
Zveme vás na 

další, ač ne pravi-
delnou, tak určitě 
již po letech tra-
diční Divadelní ka-

várnu. Tentorkát se bude konat v Restauraci 
Bonaparte v 16 hodin na poslední lednovou 
neděli 26. ledna 2020. Vypravíme se více jak 
století nazpět do Ruska se dvěma jednoaktov-
kami od A. P. Čechova, kterými jsou Všeho 
moc škodí a Úředníkův skon. Průvodci tímto 
divadelním odpolednem vám budou mladí her-
ci Divadelního spolku: Pavla Michalovichová, 
Ondřej Mlčoch a Marek Navrátil. Těšíme se 
na vaši přízeň a společně strávený kulturní čas.

AŠ

Poděkování
Děkuji za příkladnou péči MUDr. Vlastě 

Kučerové a charitní službě Slavkov u Brna - 
paní Martě Šmerdové za návštěvy a konzul-
tace v geriatrické péči o mou babičku paní 
Emílii Maláčovou.

vnučka Vendulka
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás
Ing. Jan Uhlíř (1930) 13. 12.
Libuše Malá (1933) 25. 12.
Jana Chmelová (1942) 27. 12.
Jaroslav Dvořáček (1948) 28. 12.
Marie Čehovská (1916) 8. 1.
Jiří Kellner (1951) 10. 1.
Stanislava Havlíčková (1941) 11. 1.
Pavel Marada (1967) 14. 1.
Vladimír Rybnikář (1941) 14. 1.
Ing. Pavel Chmela (1967) 15. 1.

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

Dne 9. února 2020 vzpomeneme nedožité 70. narozeniny paní

JANA SEKERKOVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel Ladislav  

a synové Jan a Ladislav s rodinou.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Vzpomínka
Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal, osud tak chtěl, proč jen to uspěchal. 

Nestihli jsme Ti sbohem dát a za vše, co jsi pro nás udělal, Ti poděkovat.
Dne 21. ledna 2020 jsme vzpomněli čtvrté smutné výročí,

kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan
JAROSLAV SEDLÁK ze Slavkova u Brna

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

Vzpomínka
Dne 24. ledna 2020 jsme vzpomněli 11. 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.

Vzpomínka
Kytičku přineseme, svíčku Ti rožneme, na Tebe drahá maminko,  

nikdy nezapomeneme…
Dne 16. února 2020 by se dožila 90 let paní

BLANKA VYMAZALOVÁ
S láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami.

Vzpomínka
Smutným dnem je pro nás 11. únor 2020, kdy nás před dvěma roky 
opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček a bratr, pan

MILOŠ MALÁČ
Stále vzpomínají manželka Zdeňka, dcery Helena a Eva s rodinami, 

vnoučata a pravnoučátka Dominiček a Lucinka.

Vzpomínka
Dne 16. února 2020 uplyne 10 let od úmrtí pana

KARLA STÁRKA

Za vzpomínku děkují manželka Hana, dcery Tereza a Hana.

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

VLADIMÍR TESAŘ
ze Slavkova u Brna

Dne 30. ledna 2020 všichni vzpomeneme 6. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.

INZERCE

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
PRODÁM elektrokolo za poloviční cenu. 
Daruji křeslo světleoranžové ekokůže a fla-
kony pro sběratele. Tel. 775 362 770.
HLEDÁME RD do 4,5 mil. do 30 km od 
Brna. Tel. 739 915 473.
MANŽELÉ koupí pěkný byt. Balkon výho-
dou. Tel. 605 871 619.
HLEDÁME paní na hlídání školáčka 1–2x 
týdně. 777 294 658.

Vzpomínka
Nejdražší tatínku a dědečku. Děkujeme Ti za cestu, kterou jsi s námi šel, 
za ruce, které nám tolik pomáhaly, za každičký den, který jsi s námi žil.

Dne 19. února 2020 uplyne 17 roků, kdy nás opustil
náš milovaný tatínek a dědeček, pan

FRANTIŠEK SLANINA
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

S láskou vzpomíná dcera Eva s manželem a vnuk Miroslav.

Listopad 1989 na DVD
Zajímá vás, co se dělo 

ve Slavkově koncem roku 
1989? Nyní máte jedineč-
nou možnost zhlédnout zá-
znamy z generální stávky 
27. 11. 1989, ze shromáždě-
ní u KD Bonaparte 10. 12. 
1989 a z několika schůzí 

občanů s vedením města a zástupci OF. Dvou-
hodinový záznam přehledně rozdělený do pěti 
kapitol je k dostání v redakci Slavkovského 
zpravodaje za 150 Kč. bm

Vyšly nové Informace 2020
Od středy 15. led-

na je v prodeji nové 
vydání ročenky In-
formace Slavkovsko 
2020. Brožurka při-
náší změny na po-
stech lékařů slav-
kovské polikliniky, 
drobné změny u pro-

vozní doby restaurací i obchodů s potravina-
mi, přibyly také nové služby. Cena brožurky 
zůstává stejná (25 Kč). Je možno ji koupit 
v obou trafikách na Palackého náměstí. red.

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 21. února do 16 h.
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Církev československá husitská
Před 100 lety (8. 1. 

1920) byla založena 
Církev československá 
husitská. Ve Slavkově 
najdeme Husův dům 
obklopený zahradou, 
jíž vévodí socha M. 
Jana Husa, na rohu 
Jiráskovy ulice a Ma-

linovského náměstí. Slavkovská náboženská 
obec je jedna z 350 obcí působících v naší 
republice. 

U příležitosti tohoto kulatého výročí jsme 
položili několik otázek slavkovské farářce 
Ing. Mgr. Ivetě Huškové.

Jak byste stručně charakterizovala Církev 
československou husitskou?

Je to církev tradiční, uchovává a rozvíjí 
křesťanské hodnoty českých duchovních tra-
dic. Zároveň se snažíme o maximální otevře-
nost a vstřícnost. Věříme, že život každého 
člověka je jedinečný, hodnotný a vzácný, a to 
za jakýchkoli okolností. Bůh dává a miluje 
život v jeho rozmanitosti, nabízí nám svůj 
vztah a nadějnou perspektivu, respektuje naši 
důstojnost a svobodu, je jejím garantem. Svou 
službou se snažíme o tom vydávat svědectví. 

Do Slavkova jste přišla z Kuřimi v roce 
2015. Jak se Vám tady líbí?

Já jsem z kuřimské farnosti vlastně tak do-
cela neodešla. Bydlím tam, působím tam stá-
le jako pomocná duchovní, věnuji se službě 
nemocniční kaplanky v tišnovské nemocnici. 
Kromě toho se na diecézi věnuji hospodář-
ským tématům. Do Slavkova a okolí dojíždím 
na bohoslužby, biblické hodiny, návštěvy, 
pohřby. Jezdím sem ráda, ráda se setkávám 
s místními křesťany, těmi „našimi“ i z eku-
meny. 

Jak velká je místní náboženská 
obec a odkud věřící do Slavkova 
přijíždějí?

Jsme relativně malá obec. Boho-
služebná střediska máme v Újezdě 
u Brna, Kobeřicích u Brna, v Ne-
mochovicích, zajíždějí k nám ob-
čas věřící z Vážan, Bučovic, Mile-
šovic a dalších míst. V kartotéce je 
něco přes dvě stě členů, zejména 
starších, na bohoslužby a biblic-
ké hodiny se nás schází výrazně 
méně. 

Máte nějaké plány nebo předsevzetí, které 
byste ráda v budoucnosti uskutečnila?

Předsevzetí si přímo nedělám, ale chtěla 
bych se setkat s těmi, kdo dříve byli v obci 
aktivní, nebo s jejich potomky. Zajímá mě, 
čím žijí, jaké mají starosti a radosti. Možná 
někdo z nich může být překvapen, jakou po-
dobu současná církev má a kolik společných 
témat ke sdílení můžeme stále mít. 

V roce 1971 bylo přidáno do názvu Vaší 
církve slovo „husitská“. Jaký je Váš vztah 
k M. J. Husovi?

Jan Hus byl především horlivý křesťan. Je 
známo jeho nasazení pro pravdu, ale prav-
dou pro něj byl Kristus. Zradit pravdu zna-
menalo zradit Krista. To je mi velmi blízké. 
Odstartoval proces reforem, které ovlivnily 
podobu křesťanství. Později se vytvářely 
o něm obrazy vytržené ze souvislostí, které 
žijí vlastním životem dodnes. On sám by se 
jim asi divil. 

Plánujete pořádání společenských akcí 
(besedy, koncerty apod.) i pro slavkovskou 
veřejnost?

Nejsem si jista, o co by slavkovská veřej-
nost stála. Nevím, jestli můžeme suplovat čin-
nost společenské organizace. Několikrát jsme 
uspořádali večer s duchovními písněmi, občas 
pozveme zajímavého přednášejícího, otevírali 
jsme kostel s programem i na Noc kostelů. Ale 
děje se tak zřejmě méně často, než jak se to 
dařilo mému předchůdci. Jsou mi blízká du-
chovní témata, můžu se věnovat lidem, kte-
rým se otřásly jejich jistoty, cítí se opuštění, 
kladou si nové otázky. To je blízké i mé praxi 
nemocničního kaplana. 

Jaké jsou Vaše záliby a co děláte ve vol-
ném čase?

Chodím na krátké vycházky, naštěstí máme 
hned kousek za domem pole a les. Moc ráda 
vařím, máme velkou rodinu a hodně přátel. 
Často si ke svým kuchařským počinům něko-
ho zvu. Takové setkání je pro mě víc než jen 
kulinářský zážitek a pěstování sounáležitosti. 
Každé společné hodování, slavnostní i skrom-
né, vnímám jako odkaz na nebeskou hostinu, 
kam nás Pán všechny zve! 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů 
ve Vaší práci.

Bedřich Maleček

Advent v Karolínce
Začátkem prosince děti z naší 

Křesťanské mateřské školy Ka-
rolínka vystoupily na Advent-

ních trzích v Brně na náměstí Svobody, kde 
zatančily na dětské chválové písničky. 

Advent je čas ztišení a přípravy na Vánoce, 
proto se ho snažíme ve školce prožívat vždy 
naplno. Každý den jsme plnili úkoly od an-
dílků z Nebeské ulice, kteří k nám přicházeli 
vždy s novým příběhem. 

V jednom prosincovém odpoledni byly 
děti vtaženy do příběhu „O zvláštní hvězdě“ 
společně s rodiči. O hvězdě, která sice neby-
la dokonalá, ale i přesto pro truhláře, který ji 
vyrobil, moc důležitá. Připomínala mu jeho 

samého, jeho vlastní nedokonalost. Jednoho 
dne ho napadlo, že by ji mohl zkrášlit, prozá-
řit, a tak se z ní stala krásná kometa. 

Jaká je práce se dřevem si děti mohly vy-
zkoušet v rámci projektu Místního akčního 

plánu II. rozvoje vzdělávání, pod pečlivým 
vedení pana Hrozka. S ním si každý vyrobil 
ze dřeva andílka a my touto cestou děkujeme 
koordinačnímu týmu MAPU za jejich pěkné 
aktivity pro školy.

Když se Vánoce přiblížily, nazdobili jsme 
stromeček ve třídách i na chodbě, u něj jsme 
společně vyslechli část evangelia o Ježíškovi, 
Marii a Josefovi, zazpívali koledy a čekali. 
I letos jsme pod stromečkem našli spoustu dá-
rečků za které jsme moc vděční!

V novém roce přejeme všem čtenářům 
Slavkovského zpravodaje naději, že i z toho, 
co není dokonalé, může vzejít něco krásného.

Za KMŠ Karolínka Anna Rotreklová
Zpívání koled • Foto: archiv KMŠ

Iveta Hušková

Interiér Husova sboru

Husův sbor • Foto: 3x B. Maleček

Církev československá husitská (zkratka CČSH, 
do roku 1971 pouze Církev československá, zkratka CČS) 
je křesťanská církev vyhlášená 8. ledna 1920. Jde původ-
ně o specificky českou národní církev, jejíž působení je 
omezeno prakticky jen na dnešní Českou a Slovenskou 
republiku. Při sčítání lidu v roce 2011 se k ní hlásilo 
v Česku 39 276 věřících a na Slovensku 1782 věřících. 
Nejvyššího počtu členů dosáhla v roce 1950 (946 813 
osob). Je postavena na zásadách presbyterních s prvky 
episkopálními. 

Církev československá se začala odštěpovat od římsko-
katolické církve o Vánocích 1919. Její vznik je spojen s po-
litickými změnami po první světové válce, kdy nově vzniklá 
Československá republika hledala nejen politickou, ale 
i duchovní a náboženskou identitu. Po vzniku ČSR se mezi 
lidmi šířil odmítavý postoj ke katolické církvi jako zdiskre-
ditovanému nástroji habsburské moci a znovu se obnovila 
snaha o její reformu zevnitř. Vyvrcholením jejich snažení 
a opozice k církevnímu vedení byly o Vánocích 1919 bo-
hoslužby v češtině, pro něž liturgii velice rychle připravil 
Karel Farský a zhudebnil Josef Pícha. Na 8. ledna 1920 
byl svolán první sněm, na kterém byla oficiálně vyhlášena 
nová, „národně pojatá“ Církev československá. Státem 
byla Československá církev uznána 15. září téhož roku.
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Rok 2019 v římskokatolické farnosti 
V loňském roce jsme si připomenuli 230. vý-

ročí postavení kostela. O slavnosti Vzkříšení 
Páně sloužil mši sv. pomocný biskup Pavel 
Konzbul, následovalo společné foto rodin s dět-
mi před kostelem. Výročí připomenula také 
Noc kostelů 24. 5. programem o našem koste-
le – průvodce kostelem „Ježíšův příběh dnes“, 
hrané scénické obrazy „Kníže Kounic staví 
kostel“ a následná jedinečná prohlídka kostela 
„Reliéfy v záři reflektorů“. Následoval malý 
varhanní koncert, prohlídky zázemí kostela 
a promítání filmu o opravách kostela. Na Dny 
Slavkova 1. 6. byl celý den otevřený kostel 
s výstavou o Janu Pavlu II. Evangelizační kurz 
Alfa k seznámení s křesťanstvím proběhl po-
druhé v Domě Svaté rodiny za účasti 31 při-
hlášených a 15 farníků v pořadatelském týmu.

Mnoho programů jsme pořádali pro děti, 
mládež a rodiny. Kromě vyučování nábo-
ženství provázelo děti při úterní dětské mši 
téma zvířátek z Noemovy archy. V soutěži 
získávaly dřívka, z kterých postavily na zá-
věr školního roku modely archy. Na výlet dětí 
z náboženství jsme vyjeli k sv. Antonínkovi 
u Blatnice a do Kyjova. 

Mezi nové aktivity patřily katecheze Dob-
rého Pastýře pro děti 3–6 let a středeční se-
tkávání maminek nejmenších dětí k povídání, 
hře a modlitbě. Každý pátek probíhaly na faře 
schůzky dětí – děvčata ve scholičce a kluci 
na ministrantských schůzkách. Na ministrant-
ské olympiádě v Telnici se naši kluci dobře 
umístili. 

Farní tábor v Rakoveckém údolí na téma 
z pravěku „Údolí mamutů“ vedl Tomáš Fries, 
účastnilo se 77 dětí a 25 dospělých – vedoucí 
a asistenti, kuchařky, zdravotník a péče o zá-
zemí. Během prázdnin se uskutečnily výlety 
a dovolené rodin, pobyt mládeže v tyrolských 
Alpách, týdenní Akce T pro mládež, na svůj 
tábor v srpnu vyjeli také ministranti. V září 
se konal děkanátní zájezd pro mládež 6.–9. 
třídy „Za sv. Klementem Maria Hofbauerem“ 
do Znojma a Vídně.

Světových dnů mládeže s papežem Františ-
kem se v Panamě v lednu účastnily dvě dívky 
z děkanství. 14. ples děkanství se konal v Dra-
žovicích, hrála moderní skupina Blackhats. 
Mládež připravila opět karneval pro děti. Po-
třetí se mládež a ministranti zapojili do jarní-
ho úklidu Slavkova. Poprvé na sv. Valentýna 
14. 2. byla mše sv. pro zamilované. 

Během roku proběhly také bohoslužby 
a poutě spojené s církevními svátky. V ne-
děli 28. 4. po žehnání dopravních prostřed-
ků jsme odpoledne vyšli k modlitbě za déšť 
s žehnáním zahrad, luk a polí. Všimli jsme 
si, že od následujícího týdne začalo být přes 
léto více deštivo. Na pěší farní pouť 8. 5. 
do Žarošic vyšlo procesí v počtu 40 poutníků. 
Svatourbanská pouť na Urbánek 26. 5. začala 
průvodem cesty světla po křížové cestě. Ná-
sledovala mše svatá v 11.00 hodin, navštívená 
hlavně rodinami s dětmi, a společný táborák. 
Modlitba svatodušní novény byla každý den 
a vrcholila večerní svatodušní vigilií v kostele 
na Špitálce. Slavnost Božího Těla 23. 6. zača-
la mší sv. v kostele a pokračovala průvodem 
k oltářům u Domu Svaté Rodiny a na náměstí. 
Během května a června se konaly po 7 letech 
volby do farní rady pastorační a ekonomické, 
a do farních rad obcí. 

Celá farnost se sešla 21. 7. na Farním dni, 
při kterém oslavil o. Stanislav Pacner své na-
rozeniny. Setkání v zahradě KMŠ doprová-
zely soutěže, hry pro děti, vystoupení scholy 
a pohádka dramatického kroužku. Duchovní 
obnova farnosti Dny víry v září se konala 
k 10. výročí Lidových misií. Pouť na Lutršté-
ku v září vedl bývalý slavkovský farář P. Petr 
Vrbacký. Slavkovské hody, pořádané k výročí 
posvěcení oltáře, vyvrcholily v neděli 13. 10. 
mší sv. s krojovaným průvodem od radnice. 
Letos byla na podzim poprvé Svatohubert-
ská mše, doprovázená zpěvem sboru CMB 
a troubením na trubky. Děkanství pořádalo 
ve dnech 5.–12. 10. pouť do Itálie po stopách 
sv. Františka a sv. otce Pia spojenou s poutní-
mi místy Assisi, La Verna, San Giovanni Ro-
tondo. K výročí bitvy u Slavkova byly slou-
ženy mše sv. za padlé ve čtvrtek 28. 11. večer 
a v sobotu 30. 11. ve 13 h., kdy byl celý den 
otevřený kostel.

K 30. výročí svatořečení sv. Anežky Čes-
ké byla uspořádána 11.–13. 11. Národní pouť 
do Říma. Listopadové události roku 1989 
a 30. výročí pádu komunistického režimu, 
totality, která po dlouhá desetiletí devastovala 
naši zemi, jsme si připomenuli v neděli 17. 11. 
bohoslužbami za národ a svobodu v zemi. 
V 17.11 hodin se rozezněly zvony (čas 17.11 
připomenul 17. listopad) a večer se sešli obča-
né ke vzpomínce u památníku padlým ve svě-
tových válkách.

Do Adventní běžecké výzvy slavkovské far-
nosti „Vytrvejme v běhu“ se zapojili sportovci 
sbírkou dětskému domovu Lila v Otnicích.

Do duchovní služby patřily pravidelně ve-
čery svátosti smíření, společné udělení sv. 
nemocných o velikonocích, návštěvy nemoc-
ných doma a v psychiatrické léčebně, mše sv. 
v penzionu a v B-Braun, nedělní eucharistic-
ké adorace a křížové cesty v kostele a na Ur-
bánek.

Pořádaly se také přednášky: Dr. Rája „Slav-
kov v období vzniku Československa“ a „Str-
mý vzestup korsického rodáka“, P. Vavro 
„Kněz v pohraničí“, L. Nosková „Josef Flavi-
us a židovská válka“, Pavel a Daniela Šaňkovi 
„Iráčtí křesťané z Ninivské pláně“.

Koncerty byly dva: Tříkrálový koncert 
Česká mše vánoční J. J. Ryby a KPS Danie-
lis, a několik cestopisů s promítáním: Britské 
ostrovy, Cyrilometodějský odkaz Balkánu, 
Krásy jižní Francie, Konstantinopol a součas-
ný Istanbul.

Na závěr chci poděkovat velkému množství 
dobrovolníků v naší farnosti, kteří připravují 
uvedené aktivity farnosti a zajišťují průběh 
bohoslužeb s údržbou a úklidem objektů. 

Uspořádal P. Milan Vavro

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: ne-

děle v 9.00 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro 
děti, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h. Svátost smí-
ření v úterý 19.00–20.00.

1. 2. Denaf – Den na faře pro děti.
2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu, žehnání svící 

při každé mši, 9.00 Slavkov
5. 2. Setkání maminek s malými dětmi, 9.00–11.00 

fara
6. 2. Mše sv. v penzionu v 8.00
11. 2. Lurdská pouť na Lutrštéku, Světový den ne-

mocných, 16.00 mše sv.
14. 2. Svatého Valentýna, mše sv. pro zamilované, 

18.00 Slavkov
23. 2. Karneval pro děti, 15.00 v DSR
26. 2. Popeleční středa, přísný půst od masa a újmy, 

mše sv. s udělením popelce, 18.00 Slavkov 

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

Proč nešly v prosinci kostelní hodiny?
V kostele Vzkříšení Páně ve Slavkově 

u Brna byly během roku 2019 provedeny 
práce spojené s opravou podlahy půdy a nos-
ných trámků v podstřeší nad klenbou. Z toho 
důvodu musel být hodinový stroj odpojen 
od ciferníků a odstaven. Napadené a poško-
zené trámky a podlahová prkna byly vymě-
něny a provedeno zpětné sestavení pochůzí 
podlahy. Současně byla shora z prostoru 
opravované podlahy provedena i prohlídka, 
revize a vyčištění klenby stropu a záklopu 
dřevěné klenby. Poté 
byly všechny dřevěné 
konstrukce ošetřeny 
proti působení dře-
vokazných škůdců. 
Z akce bylo odvezeno 
šest konteinerů napa-
dených prken a trám-
ků. Hodinový stroj 
byl mezitím vyčištěn, 
namazán a seřízen. 
Výše celkových výdajů 
546 000 Kč byla uhra-
zena ze sbírek farnosti 

ve výši 200 000 Kč, Město Slavkov přispělo 
46 000 Kč, JM kraj 100 000 Kč a MK ČR 
200 000 Kč.

Výše popsaná oprava přispěla k průběžné-
mu udržování dobrého stavu kulturní památky 
a k zajištění bezpečného provozu v prostorách 
střechy a podstřeší kostela. Je také dobrou 
zprávou pro všechny návštěvníky akcí, které 
lze znovu pořádat při zpřístupnění prohlídky 
hodin a zvonů při Noci kostelů a na Silvestra.

P. Milan Vavro

Půda kostela • Foto: archiv farnosti
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Návštěva našich truhlářů v Polsku
Ve dnech 9.–13. 12. 2019 proběhla v rámci 

mezinárodního projektu Společná tradice ná-
vštěva polské školy v Kalwárii Zebrzydowska. 
Tohoto pobytu se zúčastnilo 7 žáků s učite-
lem odborného výcviku a zástupcem ředitele 
pro praktické vyučování. Dle dohodnutého 
programu žáci společně s polskými studenty 
pracovali v dílnách po skupinkách na různých 
výrobcích, poznali technologii vypalování 
laserem do dřeva a přivezli si výrobky své 
společné práce. Z dalšího programu byla za-
jímavá návštěva obrovské výstavy nábytku 
s nejmodernějšími současnými trendy, pro-
cházka historickým centrem Kalwarie s pro-
hlídkou kláštera a basiliky a návštěva solných 
dolů ve Wieliczke. Poslední den byl zakončen 
hromadným setkáním s žáky školy a jejím 
vedením, na kterém jsme provedli společné 
vyhodnocení tohoto projektu a zhlédli vyrobe-

nou krátkou prezentaci o celém našem poby-
tu. S vedením školy jsme se dohodli na další 
spolupráci a návštěvě polských studentů zase 
u nás. Cestou zpět jsme si neodpustili ještě 
prohlídku překrásného města Krakova a ná-
vštěvu vyhlášených vánočních trhů. Naši žáci 
získali během celého pobytu neocenitelné zku-
šenosti a v paměti jim zůstanou krásné zážitky.

V. Bábek, ISŠ

Poprvé na velké soutěži
Ve dnech 14. a 15. ledna 2020 jsme se zú-

častnily republikové cukrářské soutěže Mo-
ravský pohár, která se tentokrát konala v  SŠ 
Brno, Charbulova. Naším soutěžním úkolem 
bylo připravit 3 druhy dezertů, soutěžní dort 
a skulpturu na libovolné téma. Jelikož se blí-
ží svátek všech zamilovaných, naše téma tak 
bylo jasné – Valentýn. Děvčata vše sladila 
do jemné růžové barvy a i názvy výrobků byly 

valentýnské. Porota tedy ochutnala Mechový 
polibek s malinami, Valentýnskou romanci 
s jasmínem nebo Čokoládové pokušení s Ton-
kou. Soutěž byla velice náročná jak na přípra-
vu, tak i v soutěžní den. I přesto všechno jsme 
se umístily v bronzovém pásmu na sedmém 
místě. Chtěla bych moc poděkovat soutěžícím 
za jejich trpělivost a píli.

L. Hladká, ISŠ

Okresní kolo ve volejbale
Začátek prosince 2019 patřil ve škole tra-

dičně bojům pod vysokou sítí. Pořádali jsme 
tradiční středoškolské klání ve volejbale dí-
vek a hochů. V chlapecké kategorii se střetli 
všechny střední školy okresu Vyškov. O pr-
venství a postup do krajského finále se por-
vala družstva Gymnázia Vyškov a Gymnázia 
Bučovice. O bronzový stupínek svedla boj 

SOŠ Vyškov a domácí ISŠ, bohužel s lep-
ším koncem pro SOŠ Vyškov. Do krajského 
finále postoupili kluci z GYM Vyškov. Mezi 
děvčaty turnaj dominoval tým GYM Vyškov 
a zaslouženě turnaj vyhrály. Všem hráčům 
a hráčkám je třeba poděkovat a pochválit je 
za předvedené výkony.

R. Vaňura, ISŠ

Truhláři z ISŠ Slavkov u Brna 
opět nejlepší 

Dne 17. 12. 2019 se uskutečnilo pro žáky 
oboru truhlář v dílenských prostorách SŠDOS 
Moravský Krumlov regionální kolo pro Zlín-
ský a Jihomoravský kraj v rámci Mistrovství 
České republiky. Do soutěžního klání o nejlep-
šího jednotlivce z každého kraje a postup ce-
lostátního finále se přihlásilo celkem 10 škol. 
Každou školu reprezentovali vždy dva truhláři, 
kteří měli za úkol vyrobit v časovém limitu 
čtyř hodin podle výkresové dokumentace daný 
výrobek. Součástí hodnocení byla rozměro-
vá přesnost výrobku, provedení spojů, čistota 
opracování, celkový vzhled a funkčnost výrob-
ku. O náročnosti úkolu svědčilo to, že ne všem 

účastníkům se podařilo dokončit výrobek v po-
žadovaném limitu. Naši 2 žáci tento náročný 
úkol bravurně zvládli a obsadili první 2 místa 
v celkovém pořadí. Vítěz Jakub Neubauer po-
razil dokonce loňského mistra republiky a sla-
ví zaslouženě postup do celostátního finále. 
Ukazuje se, že za výbornými výsledky našich 
truhlářů nestojí pouze jeden nebo dva nadaní 
žáci, ale velkou zásluhu mají i učitelé s kvalit-
ní, metodicky propracovanou výukou daného 
oboru a dobře vybavené dílny v Rousínově. 
Oběma žákům i jejich učitelům gratulujeme 
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

V. Bábek, ISŠ

Anglické divadlo
Dne 5. 12. 2019 se žáci oboru hotelnictví 

tříd 1.A a 3. A zúčastnili divadelního předsta-
vení The Onlines. Děj se točil kolem všední-
ho dne mladíka Milana, který bydlí se svou 
mámou a psem a celý svůj život uveřejňuje 
na sociálních sítích. Tajemný hlas provázel 
jak Milana, tak diváky světem reality a před-
stav a nakonec mu pomohl zjistit, že žít se dá 
i offline. Takřka celý šedesátiminutový příběh 
se odehrával v angličtině. Studenti neměli 
problém s porozuměním, jen zápletka se ně-
kterým z nich zdála „zastaralá“. Zkrátka, in-
ternet se vyvíjí rychleji než divadlo.

Š. Freyová, ISŠ

Exkurze  
do České televize Brno

Dne 10. 12. 2019 se žáci tříd 2.A PO a 4.B HT 
zúčastnili exkurze v ČT Brno, která byla v rám-
ci mediálního vzdělávání zaměřená na „fake 
news“. Součástí návštěvy byla přednáška s pre-
zentací o historii, fungování a financování veřej-
noprávní televize, práce redakce zpravodajství 
a naučný kvíz. V další části exkurze následovala 
prohlídka areálu. Žáci měli možnost nahlédnout 
do maskérny, šatny a skladu rekvizit. Největším 
zážitkem byla prohlídka samotných studií, kde 
se uskutečňuje natáčení různých pořadů, např. 
Sama doma nebo AZ-kvíz.

Všichni jsme zjistili, že za okamžikem, kdy se 
rozsvítí doma obrazovka, je sice zajímavá, ale ve-
lice náročná práce celé řady lidí různých profesí. 

L. Zoulová, ISŠ

Začátek nové spolupráce
Ve dnech 16.–18. 12. 2019 získávali žáci 

oboru kuchař-číšník a automechanik prak-
tické znalosti a dovednosti v SOŠ dopravy 
a služeb v Holíči. Doufáme, že to bude začá-
tek nové spolupráce se školou, která je nám 
blízká jazykově i svým oborovým zaměřením.

V. Kulhánková

Poděkování

V rámci předmětu biologie a ekologie se 
žáci hotelnictví zúčastnili 10. 12. 2019 od-
borné exkurze ve firmě LIKO-S. Studenti zde 
na vlastní oči viděli jedinečnou zelenou továr-
nu. Prohlédli si velmi zajímavou prezentaci 
o výrobní strategii této firmy a informace se 
pak pokusí zužitkovat při přípravě prezentace 
do soutěže projektu ENERSOL. Děkujeme 
touto cestou zástupcům firmy za vstřícnost 
a ochotu seznámit naše žáky s nejmodernější-
mi technologiemi.

R. Vaňura, ISŠ

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

Truhláři • Foto: archiv ISŠ

Exkurze v LIKO-Su • Foto: archiv ISŠ
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V LETOŠNÍM ROCE SI PŘIPOMÍNÁME 150 LET OD ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL VE SLAVKOVĚ U BRNA

150 let Sokola ve Slavkově u Brna (X)
Podobně jako v roce 1936,

i v roce 1937 si vedli výborně
volejbalisté, a to muži i ženy.
Odbor prostého tělocviku
uspořádal několik vystoupení
v zámecké aleji.

Dne 18. září 1937 uspořá-
dala městská rada smuteční
vzpomínku na zemřelého pre-
zidenta T. G. Masaryka, kte-
rého se zúčastnila většina
slavkovských spolků, Soko-
lové nechyběli. Čestnou stráž
u sochy TGM tvořili členové
Sokola, Orla a Skautu.

Zpracoval Bedřich Maleček
Pokračování v příštím čísle

Žákyně Sokola jako „kuřátka“ na besídce v r. 1937 (žluté šaty
a na čepičce červený zobák. Nahoře: Anna Strachoňová. Stojící
zleva: Iva Füchsová, Marta Langrová, ?, B. Langrová, Zora
 Trňáčková. Další dívky nejsou známy.

Ženy Sokola při cestě na veřejné cvičení v r. 1937Sokolská akademie (mladší žákyně) v r. 1937

Vánoční besídka v r. 1937

Pohřeb dorostence J. Havlíka (1937)

Dorostenci Sokola Slavkov u Brna
s trenérem  Františkem Trnčákem
(uprostřed) v roce 1937
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Jan Hudec, Bc. Veronika Slámová, Pavel Maleček.

Členové redakční rady vykonávají práci pro zpravodaj ve svém 
volném čase a bezplatně.

Sazba a grafická úprava
BM typo, s.r.o., Brněnská 642, 684 01 Slavkov u Brna

tel.: 544 220 661, e-mail: info@bmtypo.cz.
Tisk: JKKA, s.r.o., Vyškov.

Příjem inzerce do čísla 2/2020
Uzávěrka pro inzerci je pátek 21. února

tel.: 544 220 661, 605 742 853 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník naleznete na www.bmtypo.cz

Redakční uzávěrka pro příspěvky do čísla 2/2020
Uzávěrka pro předání příspěvků je úterý 18. února.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl 

strany formátu A4 zaslané e-mailem na adresu info@bmtypo.cz. 
Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení  příspěvku, popř. i nezařazení. 

Příspěvky zasílejte e-mailem nebo osobně na flash disku. 
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku 

v naší kanceláři v ul. Brněnská 642, Slavkov u Brna
od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Oznámení o narození dětí jsou zveřejňována zdarma.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají 
 autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel

neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách. 

Toto číslo vyšlo 25. ledna 2020

www.slavkovskyzpravodaj.cz  •  www.slavkov.cz

 Datum hod. akce/místo konání pořadatel

 1. 2. 20.00 Rybářský věneček, SC Bonaparte MRS, z.s. Slavkov
 7. 2. 20.00 Ples ISŠ, SC Bonaparte ISŠ
 14. 2. 20.00 Sportovní ples, SC Bonaparte SK Slavkov u Brna – fotbal a FBS florbal
 25. 2. 15.00 Výroční schůze Klubu seniorů, SC Bonaparte Klub seniorů
 27. 2. 17.00 Klavírní koncert. Křest nového klavíru YAMAHA. Účinkují učitelé, sál ZUŠ ZUŠ F. France
 29. 2. 14.00 Členská schůze ZO ČZS Slavkov u Brna a přednáška, restaurace Bonaparte ZO ČZS
 29. 2. 19.30 Country bál, SC Bonaparte ZS-A

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. Vá-

noční jízda se vydařila, na Štědrý den proje-
lo Slavkovem na 160 motocyklů, děkujeme 
za vaši přízeň. Motocyklová šoupátka de-
finitivně zaklapla dva dny před Silvestrem 
na ovále vytýčeném na horním hřišti stadionu. 
Na ploché dráze se závodilo v pěti kategori-
ích. K vidění byly napínavé souboje a diváci 
fandili domácím jezdcům. 

Do nové sezóny vstoupíme školou smyků, 
je připravena na neděli 9. února na polním le-
tišti v Nížkovicích. Akce se uskuteční za pří-
znivých povětrnostních podmínek, tj. pokud 
bude sníh a pokud bude mrznout.

V úterý 25. února v 18 h. ve Slavkovském 
pivovaru pořádáme besedu o bezpečnosti sil-

ničního provozu. Bude řeč o změnách v pra-
vidlech a rozbor příčin nehod na kritických 
křižovatkách Slavkova a jeho okolí. Na obě 
akce vás srdečně zvu. 

U tématu bezpečnosti zůstanu. Možná se 
rozhodujete obnovit motorkářskou výstroj: 
bundu, přilbu, kalhoty, rukavice, boty, tedy co 
vozíte na sobě a co je schopno vás ochránit 
při pádu nebo při nehodě. Pryč je doba, kdy 
na motorku stačily silnější rifle a vysoké pev-
né boty! Dbejte, aby vaše výstroj splňovala 
standardy CE (Conformite Europeen). Ob-

lečení a ochranné prvky se dělí do kategorií: 
Level-1 pro ochranu při nehodě při „městské“ 
rychlosti do 48 km/h. Level-2 pro ochranu 
ve vyšších rychlostech (po nehodě se nesmí 
znovu používat). Level-3 definuje prostředky 
nejvyšší ochrany. Výrobky certifikované pod-
le normy EN-1621-1 (Level-1) si vůbec ne-
kupujte. Vyžadujte minimálně Level-2 (EN-
1621-2) a raději požadujte Level-3. Pokud si 
koupíte bundu, kalhoty a podobně, nechejte 
si z nich v prodejně vydělat všechny protek-
tory a prostudujte jejich označení. Stává se, 
že do drahého renomovaného oblečení vloží 
podřadné nebo necertifikované protektory! 
Raději kupte levnější bundu a kvalitní protek-
tory si pořiďte zvlášť. Že pády k motorkaře-
ní patří, to nemusím zdůrazňovat. Statistiky 
důležitost ochranných prvků motorkářského 
oblečení jednoznačně potvrzují. U motorkářů, 
kteří v době nehody používali ochranné pro-
středky, bylo zjištěno zkrácení hospitalizace 
o 7 dní oproti motorkářům, kteří nebyli takto 
vybaveni. Také měli o 20 dnů kratší pracovní 
neschopnost a o 40 % menší pravděpodob-
nost trvalých následků ze zranění. Z projektu 
vyplynulo, že motorkářské vybavení funguje 
v 34% jako ochrana a v 57% zmírňuje zra-
nění. Tímto vám do nového roku přeji hod-
ně šťastných kilometrů bez zranění, poruch 
a šťastnou ruku při výběru výstroje. Pokud se 
chcete dozvědět o výstroji více, přijďte mezi 
nás. Rádi se rozdělíme o zkušenosti. 

Podrobnosti najdete na stránkách: mkaus-
terlitz.cz, fechtl.cz, nebo slavkov.cz.

Vlastik Jelínek

Zahrádkářské okénko
RADY DO ZAHRADY – únor

Pranostika: Co si únor zazelená – březen 
si hájí, co si duben zazelená – květen mu to 
spálí.

Únor je druhým měsícem v roce a z klima-
tického hlediska posledním měsícem zimy. 
Dosavadní vývoj počasí však ukazuje na mír-
nou zimu. Bylo by velmi nešťastné, aby se 
opakoval minulý rok, kdy si zima krátce za-
laškovala v jarních měsících a opět nás při-
pravila o úrodu.

Mírné zimy mají též příznivý vliv na přem-
nožení škůdců v následujícím roce. V dobré 
paměti máme loňské přemnožení hrabošů 
a z toho plynoucí nevyčíslitelné škody, které 
způsobili. Také škodlivé organizmy páchají 
každý rok nemalé škody a snižují kvalitu pěs-
tovaných plodin. Zvládnout ochranu optimál-
ně lze také využíváním prostředků ochrany, 
které jsou přátelské k životnímu prostředí.

Únor je vhodnou dobou pro aplikaci dravé-

ho roztoče Typhlodromus pyri. Aplikace se 
provádí ručně připevněním plstěných pásků 
na keř vinné révy nebo větev stromu. Aplika-
ce je jednorázová s dlouhou účinností. Během 
prvních dvou sezon dochází ke stabilizaci po-
pulace. Teprve v následujících letech dochází 
k plnému účinku. Typhlodrmus pyri je 0,6 mm 
veliký. Napadá škodlivé roztoče v sadech 
a vinicích. Omezuje výskyt svilušky chmelo-
vé a ovocné, hálčivce révového a jabloňového 
a vlnovníka révového. Pokud nejsou k dispo-
zici škůdci, dokáže se živit pylem. Jedna sa-
mice vysaje za den 8 dospělců svilušky nebo 
až 320 hálčivců. Jakmile se dostatečně nam-
noží, udržuje škůdce pod hladinou škodlivos-
ti. Roztoč je odolný proti mnoha chemickým 
přípravkům. Přesto je vhodné se před aplikací 
různých přípravků přesvědčit o vhodném pou-
žití. (Převzato z www.biocont-profi.cz.)

Upozorňuje zájemce o bramborovou sadbu, 
že do 15. února 2020 je nutno nahlásit po-

třebné množství a odrůdu, jak bylo uvedeno 
v minulém Zpravodaji a nebo navštívit www.
zahradkari.cz/zo/slavkovubrna.cz, kde jsou 
podrobné informace. Děkujeme!

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE  
ZO ČZS SLAVKOV u BRNA

V sobotu dne 29. února 2020 ve 14 ho-
din se sejdeme v restauraci BONAPART, 
abychom zhodnotili dosavadní činnost 
a seznámili se s novinkami a se vším co 
nás v tomto roce čeká. Bude zde vhodný 
čas na zaplacení členského příspěvku. 
Po skončení schůze bude v 15.30 hod. 
přednáška na téma: Výroba a aplikace 
kompostu, srovnání kvality.

Všechny členy zve výbor ZO ČZS Slav-
kov u Brna.

KALENDÁŘ AKCÍ – ÚNOR 2020

Vánoční jízda

Zavírání šoupátek • Foto: 2x M. Marek



Akční cena: 

ZIMNÍ 
NABÍDKA

Akce trvá od 8. 1. do 19. 2. 2020.

Akční cena: 

HUSQVARNA 130 
Snadno se startuje a ovládá. Osvědčí se 
při přípravě palivového dřeva, odvětvování či 
prořezávání, a poradí si i s kácením menšího 
stromu. Malá, ale výkonná pila, která se vyplatí.

 Výkon 1,5 kW, délka lišty 14“ (35 cm), 

hmotnost bez lišty a řetězu 4,7 kg

Akční cena:

4 99 Kč
Běžná cena: 5 1 Kč

Akční cena: 

HUSQVARNA 372 XP® G XTORQ  
Skutečně profesionální řetězová pila ve vyšší 
střední třídě zkonstruovaná pro velmi náročné 
práce. Je osazena motorem X-TORQ s nízkou 
spotřebou paliva a nízkými emisemi výfukových 
plynů. Vyhřívaná rukojěť i karburátor.

 Výkon 4,1 kW, délka lišty 18“ (45 cm), 

hmotnost bez lišty a řetězu 6,8 kg

Akční cena: 24 999 Kč
Běžná cena: 26 999 Kč

Akční cena: 

HUSQVARNA 560 XP® G
Je určena pro profesionální lesní pracovníky 
a zkušené uživatele. Pila se vyznačuje moderním 
designem a inovativním řešením, které umožňuje 
pohodlné ovládání. Vyhřívané rukojeti zvyšují 
komfort v chladných a vlhkých podmínkách.

 Výkon 3,5 kW, délka lišty 15“ (37,5 cm), 

hmotnost bez lišty a řetězu 6,1 kg

ční cena: 22 999 Kč
ná cena: 23 999 Kč

motnost bez lišty a řetězu 6,1 kg

Akční cena: 

HUSQVARNA 550 XP® G II 
Výkonná, odolná a snadno ovladatelná řetězová 
pila o výkonu 50 ccm pro kácení stromů, 
odvětvování a zkracování malých a středně 
velkých stromů. Vyhřívané rukojeti zvyšují 
komfort v chladných a vlhkých podmínkách.

 Výkon 3,0 kW, délka lišty 15“ (37,5 cm), 

hmotnost bez lišty a řetězu 5,5 kg

ční cena: 19 999 č
žná cena: 21 999 č

motnost bez lišty a řetězu 5,5 kg
Akční cena: 

HUSQVARNA 435 
Lehká a výkonná pila pro všestranné použití. 
Poháněná motorem X-Torq® s nižší spotřebou 
paliva a sníženou hladinou emisí.

 Výkon 1,6 kW, délka lišty 15“ (37,5 cm), 

hmotnost bez lišty a řetězu 4,2 kg

Akční cena:

9 49 Kč
Běžná cena: 9 9 Kč

AKCE

HUSQVARNA 572 XP® G
Profesionální pila s vynikajícím poměrem výkon / hmotnost. 
Vyrobena s důrazem na spolehlivost a odolnost. Funkce AutoTune™ 
pro okamžité optimální seřízení motoru. Vyhřívané rukojeti. 

 Výkon 4,3 kW, délka lišty 18“ (45 cm), 
hmotnost bez lišty a řetězu 6,8 kg

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



Telefon: 515 537 537 E-mail: obchod@vivo.cz    http://www.vivo.cz

CITY

KONEC DVB-T
nemusí být jen nepříjemná starost, 

ale také vaše příležitost jak si pořídit zdarma lepší televizi

Zkuste televizi Kuki. Internetová televize s 
desítkami HD kanálů, nahráváním, půjčovnou a možností návratu

až o sedm dní na vašich oblíbených kanálech

K našemu spolehlivému optickému internetu CITY 
o rychlosti 500 Mbit za 490 Kč objednanému do konce

března ji dostanete až do konce roku 2020 zdarma.
Zdarma je také zapůjčení modemu a set-top-boxu.

Zastavte se v našem infocentru ve společenském centru Bonaparte
 a objednejte si naše služby co nejdříve, abychom 

vás stihli připojit do konce března


