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Michal Boudný

Listopad 2020
Naše republika si v krát-

kém čase připomněla dva 
státní svátky. Pro mě vždy 
zůstane TOP svátkem os-
madvacátý říjen a s ním 
spojené založení Českoslo-
venska. Pokud se zajímáte 
o historii, je neuvěřitelné, 

co všechno založení předcházelo s vidinou 
nejistého výsledku. Za snahu pánů Masaryka, 
Štefánika a řady jiných musíme být vděčni 
a nesmíme jejich činy nikdy zapomenout. 
Stejně tak nesmíme zapomenout vzpomínku 
na půl století starou vraždu devíti studentů 
spáchanou německými okupanty, kterou si 
studenti v roce 1989 připomněli a po zásahu 

Výsadba komunitního sadu • Foto: 2x R. Lánský

(Pokračování na straně 3)

Komunitní sad  
je vysazen!

Slavkováci 14. listopadu, za dozoru 
členů zahrádkářského spolku a „po-

tulného sadaře“ Dominika Grohmanna 
z Nadace Partnerství, vysadili ovocný 
sad. Třicet starých odrůd jabloní, hruš-
ní, meruněk, třešní, švestek… zakořeni-
lo v lokalitě Kozí hory ve směru na Kře-
novice. Rodina, která se rozhodla strom 
zasadit, má možnost se o „svůj“ strom 
starat a později i sklízet ovoce. 

Zahrádkáři plánují v sadě pořádat 
školení správného pěstění. Sazenice 
stromů a odborný dozor je hrazený 
z projektu Nadace Partnerství a je za-
řazen do iniciativy Sázíme budoucnost, 
která si klade za cíl do roku 2025 vy-
sázet v České republice deset milionů 
stromů. Díky všem, kteří jste se na této 
akci podíleli! vs

Fotogalerie z výsadby najdete na straně 2



Foto na straně: R. Lánský

Výsadba komunitního ovocného sadu – 14. 11. 2020
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bezpečnostních složek tak nastartovali pád 
komunistického systému. Díky těmto dvěma 
historickým událostem můžeme být tím, čím 
jsme a dělat to, co děláme. Stručně řečeno – 
svůj život má každý ve svých rukou a nikoli 
v rukou strany a vlády či c. k. úřadů. Pokud 
tyhle skutečnosti stále někdo zpochybňuje, 
měl by si pohovořit s pamětníky, rodiči nebo 
prarodiči na téma tehdy a teď. 

Podzimní měsíce rovněž přinesly velmi za-
jímavé volby, ze kterých má vzejít čtyřicátý 
šestý prezident Spojených států amerických. 
Volby, které totálně rozdělily americkou spo-
lečnost a bohužel se tak velkými písmeny 
zapíší do historie zámořské velmoci. Píšu 
o tomhle, na první pohled nesouvisejícím té-
matu, kvůli podobnosti s naší politickou scé-
nou a nejen prezidentskou volbou. Zaujal mě 
názor jednoho novináře, který si klade otázku: 
co je lepší? Zda předvídatelné peklo, nebo ne-
předvídatelný ráj…? 

Dnes bohužel vlivem celosvětové epidemie 
peklo prožíváme. Pokud jsem v minulém čísle 
nastínil vidinu malého světla na konci tune-
lu, tak nyní upřímně vidím černočernou tmu. 
Tato tma zakryla tradiční rozsvěcení vánoční-
ho stromu, které připadá na první adventní ne-
děli, a bude tak bez diváků. Stejně jako si le-
tos musíme odepřít vzpomínkové akce k bitvě 
tří císařů, jarmark, lampionový průvod a jiné 
akce, na které jsme byli léta zvyklí. Rovněž 
nebude silvestrovský ohňostroj. Do toho tma 

o půl páté, nemožnost sociálních kontaktů 
a jiná a jiná negativa této doby. Obávám se, 
že kromě dodržování hygienických pravidel, 
musíme zatnout zuby a vydržet! 

Zmíněné vzpomínkové akce letos proběh-
nou v novém režimu. Cílem snažení bylo po-
kračovat v tradici piety desítkám tisíců padlých 
vojáků a škod a utrpení na obyvatelích zasa-
žených vesnic. Veškeré dění bude předtáčené 
a streamované. Inspirací pro tuto formu vzpo-
mínkových akcí byla zkušenost jiných obcí 
a institucí, které nechtěly ochudit návštěvníky 
o svatého Martina, vzpomínku na 17. listopad, 
cenu Thálie a jiné. Návštěvník sociálních sítí 
tak bude vtažen do historie bitvy, zámku, pol-

ního ležení, kuchyně, výzbroje a výstroje tří 
armád. Rovněž se podívá ve svém telefonu či 
počítači na pietní akt na Mohyle míru, který 
bude zakončen modlitbou. 

Chápu, že tato přenášená virtuální forma se 
atmosféře v ulicích se stovkami stánků a ke-
límkem svařáku v ruce nevyrovná, ale úplně 
usnout na vavřínech je také špatně. Celým 

programem vás bude provázet populární he-
rec Václav Vydra, kterému se v našem městě 
natolik zalíbilo, že se účastní každé akce s vo-
jenskou tematikou. 

Když už píši o „zalíbení“, tak je milou po-
vinností vás informovat, že Slavkov u Brna se 
stal třetím nejlepším sídlem k žití. I přes ná-
zory některých občanů, že máme nedostatek 
toho či onoho, si stále držíme vysoký stan-
dard, a to především díky vám! Bohužel tento 
fakt nám kalí množství odpadků a černých 
skládek, které v této zvláštní době na území 
města vznikají. Tento základní element sluš-
nosti bohužel stále některým uniká… nebuďte 
k prostředí, ve kterém žijete, lhostejní! 

Jistě jste zaregistrovali velkou diskuzi a ná-
sledné noční hlasování poslanců parlamen-
tu o zrušení superhrubé mzdy. Je pěkné mít 
na výplatní pásce o tisícovku či dvě více, ale 
kdo se bude pídit, odkud se ty peníze berou, 
když pominu razantní zvýšení státního dluhu? 
Vezmou se z pokladen měst a krajů! Tento, pro 
někoho populární krok, bude mít velmi nega-
tivní vliv na chod Slavkova. Pokud se záko-
nodárci nebudou zabývat efektivním přeroz-
dělením daní právě do těchto samosprávných 
celků, tak budeme muset některé aktivity ome-
zit či zeštíhlit a o nejlepším místu k životu si 
tak budeme moci nechat jenom zdát… 

Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpra-
vodaje. Končit se má pozitivně, proto mi do-
volte popřát vám klidný a hezký advent a pev-
né zdraví! Michal Boudný, starosta města

Listopad 2020
(Dokončení ze strany 1)

Návrh rozpočtu na rok 2021
Návrh rozpočtu na příští rok je připraven. 

Příští rok je z finančního hlediska dost nejistý. 
Nevíme, co s ekonomikou udělá COVID-19. 
Otázkou je i to, zda budou v RUD (rozpočto-
vém určení daní) zohledněny výpadky v pří-
jmech obcí, které souvisejí se změnami zda-
nění mezd.

Návrh rozpočtu se musel na příjmové strán-
ce vyrovnat se snížením daňových příjmů 
oproti roku 2019 ve výši 13 mil. Kč. Z toho-
to důvodu se šetří na běžných (provozních) 
výdajích – to se týká rozpočtu TSMS, zámku 
a chodu městského úřadu. V návrhu rozpočtu 
jsou uvolněny značné prostředky na inves-
tiční akce, jejich rozsah je umožněn zejména 
tím, že na dorovnání deficitu jsou do rozpočtu 
zahrnuty i úspory dosažené v minulých letech.

Návrh rozpočtu zahrnuje např. finanční 
prostředky na realizaci investičních akcí – re-
konstrukci vozovky na ulici Malinovského, 
rekonstrukci střechy a horního patra ZŠ Ko-
menského, výstavbu chodníků a parkovacích 

stání, která budou přímo navazovat na re-
konstrukci průtahu. Opravy by se měl dočkat 
i povrch komunikace vedoucí k vlakovému 
nádraží.

Kromě toho jsou v návrhu rozpočtu zařaze-
ny i finance na přípravu rozvojových projek-
tů, které by měly být připraveny, aby město 
mohlo žádat o dotace, a následně tyto záměry 
realizovat v dalších letech. Převážně se jedná 
o dokončení projektových dokumentací k re-
konstrukci komunikací ulic Jiráskova, Polní, 
Havlíčkova, přechodu pro chodce Svojsíkův 
park – Čelakovského, revitalizace Sídliště Ná-
dražní. V oblasti školství jsou to studie na vy-
řešení nedostatečné kapacity základních škol 
a také dokončení projektové dokumentace 
na výstavbu mateřské školy. Nezapomnělo se 
i na veřejnou architektonickou soutěž na re-
konstrukci a dostavbu SC Bonaparte.

O rozpočtu budou rozhodovat zastupitelé 
na svém zasedání v pondělí 7. prosince 2020. 

Marie Jedličková, místostarostka

Návrh rozpočtu na rok 2021

Text tis. Kč

Daňové příjmy 114 038,00

Nedaňové příjmy 27 025,50

Kapitálové příjmy 200,00

Přijaté transfery 31 097,40

Příjmy celkem 172 360,90

  
Běžné výdaje 136 877,50

Kapitálové výdaje 94 750,00

Výdaje celkem 231 627,50

  
Financování 59 266,60

Klub seniorů informuje
Další měsíc je před 

námi a stále nejasný, 
co nás čeká. Místo vzá-
jemných setkávání, vý-
letů a užívání si trávíme 
v mnoha případech čas 

o samotě se svými problémy a myšlenka-
mi. Právě proto si myslím, že je na místě 

si aspoň krátce připomenout, že náš klub 
se nerozpadá, jen pospává a čeká na první 
příležitost se znovu probudit a zahájit své 
aktivity, kterými si všichni zpestříme náš ži-
vot. Proto nepodléhejme chmurám a pesimi-
smu, věřím, že nás čeká ještě velmi mnoho 
příjemného na rozdíl od toho, co se na nás 
nahrnulo. Těším se, že příště se už koneč-

ně objeví první vlaštovky s radostnějšími 
zprávami. Příroda se také po sněhové roušce 
dokáže vždy probudit a rozkvést, tak proč 
by ne po shození našich roušek to nemohlo 
být jinak!

Snad se všichni brzy setkáme. Přejeme 
Vám hodně zdraví.

Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Václav Vydra ve videopozvánce
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
89. schůze RM – 23. 10. 2020

1. RM bere předloženou zprávu na vědomí (Nákup 
pracovních strojů pro TSMS - výběr dodavatele)

90. schůze RM – 2. 11. 2020
1. RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje částí po-

zemku parc. č. 2690/74 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna 
o celkové výměře cca 492 m2 dle předložených žádostí.

2. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu 
smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury řeší-
cí úpravu komunikace na parc. č. 5085 v k.ú. Slavkov 
u Brna, které je ve vlastnictví města, se společností 
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
110 00 Praha 1, IČ: 70994234.

3. RM schvaluje realizaci projektu rekonstrukce dět-
ského hřiště na Zlaté Hoře dle předloženého projektové-
ho záměru a gestorem projektu starostu města.

4. RM schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotač-
ních prostředků Nadace ČEZ na rekonstrukci dětského 
hřiště na Zlaté Hoře v intencích důvodové zprávy. 

5. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Revi-
talizace zámeckého parku“ dle předloženého návrhu 
zadávací dokumentace s hodnotícím kritériem nejnižší 
nabídkové ceny bez DPH.

6. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení 
a hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče ALZO, s.r.o., 
Havlíčkova 24, 682 01 Vyškov, IČ: 60737999 ze zadáva-
cího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce betono-
vé pojezdové plochy dvora v areálu Polikliniky“.

7. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouze-
ní a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci 
„Rekonstrukce betonové pojezdové plochy dvora v are-
álu Polikliniky“, byla nejvýhodnější nabídka předložena 
uchazečem Edma, s.r.o., Drnovice 708, 683 04 Drnovice, 
IČ: 25558391.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Re-
konstrukce betonové pojezdové plochy dvora v areálu 
Polikliniky“ se společností Edma, s.r.o., Drnovice 708, 
683 04 Drnovice, IČ: 25558391 v předloženém znění.

9. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem bytu č. 4, Zlatá Hora 1237, Slavkov u Brna, s paní 
Jiřinou Krahulovou. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou do 31. 12. 2022 s nájemným dle aktu-
álního ceníku nájemného pro obecní byty.

10. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 7, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna, s paní 
Věrou Chumchálovou. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou do 31. 12. 2022 s nájemným dle aktu-
álního ceníku nájemného pro obecní byty.

11. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 2, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s paní 
Olgou Švancarovou. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou do 31. 12. 2022 s nájemným dle aktu-
álního ceníku nájemného pro obecní byty.

12. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Licenční 
smlouvě č. FP 14 pro výkon souboru práv duševního 
vlastnictví, které tvoří národní ochrannou známku FA-
MILY POINT místo pro rodinu s Centrem pro rodinu 
a sociální péči Brno, IČ 44991584, v předloženém znění.

13. RM bere na vědomí obsah jednání komise pro rege-
neraci městské památkové zóny Slavkov u Brna č. 2/2020.

14. RM bere na vědomí Žádost o čerpání z Rezervní-
ho fondu ZS-A a žádost ZS-A o schválení rozpočtového 
opatření č. 6 dle předložené důvodové zprávy.

15. RM schvaluje rozpočtového opatření č. 6 (ZS-A) 
v předloženém znění.

16. RM souhlasí s uvedenými změnami v rozpočtu 
TSMS, dle rozpočtového opatření č. 13/2020.

91. schůze RM – 16. 11. 2020
1. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření 

města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí roku 2020 v před-
loženém znění.

2. RM projednala návrh rozpočtu města Slavkov u Brna 
na rok 2021 v předloženém znění a návrh akceptuje.

3. RM doporučuje ZM projednat a schválit návrh roz-
počtu města Slavkov u Brna na rok 2021 v podrobnosti 
závazných ukazatelů rozpočtu města Slavkov u Brna 
na rok 2021 v předloženém znění.

4. RM doporučuje ZM schválit uhrazení schodku roz-
počtu a splátky dlouhodobých přijatých půjčených pro-
středků na položce 8124, formou úhrady z Třídy 8 – Fi-
nancování, položkou 8115 – Změna stavu krátkodobých 
prostředků na bankovních účtech města Slavkov u Brna 
ve výši 63.474.800 Kč v předloženém znění.

5. RM doporučuje ZM schválit usnesení k zmocnění 
rady města Slavkov u Brna schvalovat a provádět změny 
rozpočtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření: 1. 
u závazného ukazatele rozpočtu – Třída 4 – Přijaté trans-
fery a s tím související změny výdajových ukazatelů podle 
účelu přijatého transferu nebo specifikace přiřazeným 
účelovým znakem, 2. schvalovat změny rozpočtu na rok 
2021 pokud se nemění velikost závazného ukazatele, 3. 
u závazného ukazatele rozpočtu – Třídy 2 – Nedaňové pří-
jmy – přijaté neinvestiční dary, Třídy 3 – Kapitálové příjmy 
– přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku a s tím 
související změny výdajových ukazatelů, 4. schvalovat 
zapojení nevyčerpaných dotací, vratek dotací a příspěv-
ků na základě finančního vypořádání a s tím související 
změny rozpočtu, 5. schvalovat zapojení smluvních závaz-
ků – výdajů, které byly provedeny v předchozím roce, ale 
nebyly uhrazeny a s tím související změny rozpočtu.

6. RM doporučuje ZM schválit usnesení k zmocnění 
rady města Slavkov u Brna schvalovat a provádět změny 
rozpočtu na rok 2020 do konce roku 2020 k zajištění 
plynulého hospodaření města Slavkov u Brna.

7. RM doporučuje ZM schválit Pravidla rozpočtového 
provizoria města Slavkov u Brna na rok 2021 v předlo-
ženém znění.

8. RM projednala návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu města Slavkov u Brna na období 2022-2025 
v předloženém znění a návrh akceptuje.

9. RM doporučuje ZM schválit návrh střednědobé-
ho výhledu rozpočtu města Slavkov u Brna na období 
2022-2025 v předloženém znění.

10. RM doporučuje ZM schválit plán tvorby a čerpá-
ní Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna na rok 
2021 v předloženém znění.

11. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší 
hospodář. činnosti za III. čtvrtletí roku 2020 v předlož. znění.

12. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 3189/77 
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 16 m2 z vlastnictví pana 
Mojmíra Holáska do vlastnictví města Slavkov u Brna 
za celkovou cenu 6 400 Kč (400 Kč za m2). Vše za pod-
mínky vybudování komunikace do pěti let od uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Náklady spojené 
s budoucím převodem nemovitosti uhradí kupující. Da-
ňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.
RM bere na vědomí obsah jednání komise pro regene-
raci městské památkové zóny Slavkov u Brna č. 2 /2020.

13. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o převo-
du stavby komunikace v ulici Špitálská s panem Antoní-
nem Matyášem dle předloženého návrhu.

14. RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy 
o spolupráci, budoucích převodech infrastruktury na vý-
stavbu II. etapy veřejné infrastruktury na ulici Lesní dle 
předloženého návrhu.

15. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh 
plánovací smlouvy na výstavbu veřejné infrastruktu-
ry pro rodinné domy s manželi Ing. Tomášem Türkem 
a Mgr. Michaelou Türkovou, a JUDr. Marií Buchtovou.

16. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k pachtovní 
smlouvě ze dne 13. 04. 2017 s panem Zdeňkem Dou-
povcem, kterým se předmět pachtu rozšíří o pozemek 
parc. č. 4251 orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 
3 277 m2 s ročním pachtovným ve výši 1 312 Kč. 

17. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společ-
ností Atelier Štěpán s.r.o., Vranov 278, 664 32 Vranov, 
IČ: 282 84 704 na vypracování projektu pro stavební 

povolení na rozšíření kapacity MŠ Zvídálek na Koláč-
kově náměstí dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.

18. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení a hod-
nocení nabídek o vyloučení uchazeče Ateliér Cihlář-Svoboda 
s.r.o., Na Máchovně 1610, 266 01 Beroun, IČO: 08438391 
ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Územní studie 
krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna“.

19. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouze-
ní a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci 
„Územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov 
u Brna“, byla nejvýhodnější nabídka předložena ucha-
zečem Institut regionálních informací s.r.o., Chládkova 
898/2, 616 00 Brno, IČO: 25585991.

20. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci „Územ-
ní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna“ se 
společností Institut regionálních informací s.r.o., Chládkova 
898/2, 616 00 Brno, IČ: 25585991 dle předlož. návrhu.

21. RM schvaluje uzavření předložené Smlouvy o po-
skytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí 
České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, 
IČO: 00020729, na akci „Elektromobil pro město Slav-
kov u Brna“, v předloženém znění.

22. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 2, Litavská 1496, 684 01 Slavkov u Brna, 
s paní Libuší Sťahelovou, za podmínky uvolnění bytu č. 
6, Zlatá Hora 1358, 684 01 Slavkov u Brna. Nájemné je 
stanoveno ve výši 150 Kč/m2 a nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 1 rok.

23. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní 
smlouvě ze dne 26. 4. 2019 k bytu č. 6, Zlatá Hora 1230, 
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Martinou Stratilovou, 
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 30. 6. 2021 
za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

24. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nemo-
vitosti č. 5/2002, která byla uzavřena s ČR Hasičským 
záchranným sborem Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 
614 00 Brno, IČ: 70884099, dohodou k datu 30.11.2020.

25. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Řím-
skokatolické farnosti Slavkov u Brna, sídlo Malinovského 
2, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 61729710 ve výši 45.000 Kč.

26. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace s Římskokatolickou 
farností Slavkov u Brna, sídlo Malinovského 2, 684 01 
Slavkov u Brna, IČ: 61729710, v předloženém znění.

27. RM doporučuje ZM schválit dotační program „Pod-
pora veřejně prospěšných činností“, dotační program 
„Podpora činností organizací pracujících s mládeží“ a In-
dividuální dotace včetně jejich příloh v předloženém znění.

28. RM bere na vědomí informaci o zajištění připo-
mínky 215. výročí Bitvy u Slavkova.

29. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlou-
vě o výpůjčce uzavřené mezi městem Slavkov u Brna 
a Zámkem Slavkov-Austerlitz, příspěvková organizace, 
se sídlem Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 
00373320, v předloženém znění. 

30. RM schvaluje návrh ceníku služeb ZS-A pro rok 2021.
31. RM souhlasí s rozpočtovým opatřením TSMS č. 

14/2020 v předloženém znění.
32. RM souhlasí s předloženým dokumentem „Plán 

zimní údržby komunikací 2020/2021“.
33. RM bere na vědomí informaci o školské radě ZŠ 

Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
34. RM ukládá ředitelce Základní školy Komenské-

ho Mgr. Věře Babicové a řediteli Základní školy Tyršova 
Mgr. Jiřímu Půčkovi uskutečnit volby do školských rad 
dle nového volebního řádu školské rady tak, aby mohla 
školská rada zahájit svou činnost k 1. lednu 2021.

35. RM schvaluje Volební řád školské rady základních 
škol ve městě Slavkov u Brna dle předloženého návrhu.

36. RM schvaluje rozpočtové opatření ZŠ Komenské-
ho Slavkov u Brna, příspěvková organizace

37. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komen-
ského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organi-
zace, vyřazení majetku ve správě dle předložené zprávy.

Úplné znění na www.slavkov.cz
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Strom splněných přání pro slavkovské děti
Vánoční stromeček na radnici se opět sta-

ne místem pro splněná přání dětí z ohrože-
ných rodin. Pracovnice sociálního odboru 
i letos chtějí navštívit před Vánocemi rodiče 
dětí, které nemají tolik štěstí, aby je navštívil 
štědrý „Ježíšek“. „Když jsme tuto nesmělou 
výzvu vyhlásili loni, vyrazili nám Slavková-
ci dech. Stromeček byl během několika dní 
zasypaný dárky a vzkazy, které vyjadřovaly 
solidaritu s rodinami, které zažívají těžké ob-
dobí,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Sociální pracovnice proto i letos vytipovaly 34 
dětí, které chtějí v adventním čase navštívit a je-
jich rodičům předat pozdrav od Ježíška. Soupis 
dětí s uvedením pohlaví a věku dítěte je zveřej-
něn na stránkách města www.slavkov.cz a www.
slavkovak.cz. Seznam umožňuje dárci si vybrat 
dítě, kterému chce dárek věnovat. Díky tomu pak 
ostatní uvidí, které dítě ještě nemá svůj dárek.

„Velmi si vážíme všech, kteří se loni zapojili 
do této sbírky. V mnoha rodinách tak obrovská 
solidarita vyvolala nádherné emoce a pocit, že 

v jejich situaci nejsou sami. S ohledem na le-
tošní epidemiologická opatření chceme požá-
dat o ještě přísnější hygienická opatření. Proto 
prosíme, aby se letos mezi dárky neobjevovaly 
použité plyšové hračky a oblečení,“ požádala 
vedoucí sociálního odboru Šárka Morongová.

Vánoční stromeček se na chodbě staré rad-
nice rozzáří ve středu 2. prosince. Zabalený 
dárek s označením dítěte, pro které je překva-
pení určeno, pak můžete přinést do pondělí 
18. prosince. vs

Slavkov je třetím nejlepším místem pro život v ČR
Statistici zveřejnili index kvality života pro 

rok 2020. Slavkov v porovnání s 205 městy 
získal třetí příčku. Hned za Říčanami a Prahou. 
Index kvality života porovnává veřejně dostup-
ná data v oblasti zdraví a životního prostředí, 
materiálních podmínek a vzdělání i vztahů 
mezi lidmi v obcích s rozšířenou působností. 

Sociologové a datoví experti, kteří nastavili 
kritéria pro porovnávání 206 obcí s rozšířenou 
působností včetně Prahy, určili 29 ukazatelů 
ve třech základních oblastech:

1. Zdraví a životní prostředí – zahrnu-
je ukazatele jako dostupnost zdravotní péče, 
zdravotní stav obyvatelstva a životní prostředí.

2. Materiální zabezpečení a vzdělání – 
zahrnuje ukazatele jako zaměstnanost, ekono-
mická úroveň a vzdělání.

3. Vztahy a služby – zahrnuje ukazatele 
jako dostupnost služeb, doprava, bezpečnost 
a aktivita a pohyb občanů.

Slavkov se ocitl „na bedně“ zejména díky 
pozitivnímu přírůstku obyvatelstva a faktu, že 
ve městě zůstávají mladí lidé. V těchto katego-
riích je absolutním vítězem v Česku. Slavkov 
má také v porovnání s jinými místy nadstan-
dardní počet lékáren, bankomatů nebo praktic-
kých a dětských lékařů. Velmi dobře si stojí 
i v jednotlivých oblastech týkajících se materi-
álního zabezpečení občanů. Slavkované se jen 
zřídka ocitnou v hmotné nouzi nebo exekuci 
(index 8,9 a 9 z 10). Zajímavý je také pohled 
na počet restaurací. V tomto ohledu patří 
Slavkovu 9. příčka v republice a je „dvojkou“ 
v Jihomoravském kraji. Město boduje také 
v občanské uvědomělosti – řadí se mezi obce 

s nejvyšším zájmem o obecní a krajské volby.
Přetlak obyvatel a jejich nároků má sa-

mozřejmě i stinné stránky. Ty se odrazily 
zejména v oblasti kapacity mateřských škol 
i finanční dostupnosti bydlení. Problematická 
je také oblast kvality ovzduší a železničního 
napojení. 

„Výsledky průzkumu jsou na jednu stranu 
velmi potěšující, na druhou stranu je to ob-
rovský závazek. I zde se více než kdy jindy 
ukazuje fakt, že každá mince má dvě strany. 
Se zvýšenou poptávkou i tlakem na rozvoj 
města samozřejmě vznikají problémy, které 
se musí řešit možná mnohem rychleji a ur-
gentněji, než tomu je v jiných regionech. 

Samozřejmě si uvědomujeme, že počet míst 
v mateřské škole je již nedostačující a podni-
káme kroky k tomu, aby se co nejdříve začalo 
se stavbou přístavby školky na Koláčkově ná-
městí. Faktem ale je, že děti si v ní budou hrát 
až za několik let. A to ještě nevíme, jak moc 
naše plány zkříží aktuální ekonomická krize 
dopadající zejména na rozpočty měst a obcí,“ 
uvedl starosta Michal Boudný. 

Zveřejněná data ještě stále pracují s fak-
ty roku 2019. V celkovém hodnocení se tak 
do nich nepromítla například výrazná novinka 
– otevření nového supermarketu u městského 
obchvatu. „Věřím, že kvalitu života v našem 
městě také výrazně zlepší rekonstrukce silnič-
ního průtahu městem i otevření dalšího ob-
chodního centra v bývalém cukrovaru na jaře 
příštího roku,“ dodal starosta Boudný.

Detailní výsledky Indexu kvality života na-
jdete na stránkách obcevdatech.cz.

Metodika projektu
Metodika se opírá o princip, že vyšší kva-

lita života je tam, kde je zdravé prostředí, 
dostupná zdravotní péče, optimální materiál-
ní podmínky (práce, bydlení, vzdělání), do-
statečné služby a zdravé vztahy mezi lidmi. 
Projekt porovnává dostupnost těchto prvků 
v jednotlivých obcích.

Kde se nejlépe žije v Česku?
1. Říčany; 2. Praha; 3. Slavkov u Brna; 
4. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav; 5. Čer-
nošice; 6. Hustopeče; 7. Brno; 8. Třeboň; 
9. Židlochovice; 10. Turnov. vs

Radnice na Palackého náměstí • Foto: 2x P. Maleček

Pohled na Slavkov z „Urbánku“
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PÁTEK 27. 11. 
17.00  Zahájení. Úvodní slovo Václava Vydry v roli plukovníka Thentiéle, pobočníka 

francouzského maršála Berthiéra.
17.10  Příchod Napoleona do Brna. Dokumentární snímek o tom, co zažívalo 

Brno a Brňané, když se 20. 11. 1805 v Místodržitelském paláci ubytoval císař 
Napoleon Bonaparte a jeho Velká armáda.

17.30  Pochod spojenecké armády. Kde a jak se tady ocitli rakouští a ruští vo-
jáci? Prozradí historik Zámku Slavkov – Austerlitz Martin Rája.

18.00  České země v roce 1805. Jaké postavení měla Morava a Čechy za vlády 
habsburského císaře Františka I.? Odpoví historik člen Československé napo-
leonské společnosti Ladislav Mucha.

18.30 Život v ruském táboře. Živý pohled do ruského tábora.
19.00  Proč byla bitva pojmenovaná „u Slavkova“? Rozhovor s historikem 

Martinem Rájou o tom, proč malé městečko zastínilo Brno.
19.30  Historie Zámku Slavkov – Austerlitz. Zažijte to nejlepší z prohlídky 

zámku a poslechněte si jeho příběh.
20.00  Setkání spojenců. Setkání rakouského císaře Františka I. s ruským carem 

Alexandrem I. na slavkovském zámku v předvečer bitvy.
21.00  Co se děje ve velitelském stanu Napoleona? Nahlédněte do velitel-

ského stanu, kde se právě odehrává porada velitelů s Napoleonem Bonapar-
tem v čele…

21.30  Noc před bitvou… Jak se spí vojákům, kteří ráno zažijí nejkrvavější bitvu 
svého tažení… 

SOBOTA 28. 11. 
9.00 Živý pohled do táborového života.
10.00 Zdravice starosty města Slavkov u Brna.
10.30  Ruská armáda. Rozhovor na téma zvláštností ruských uniforem i života 

carských vojáků.
10.45  Co se děje na bitevním poli? „Zpravodajství“ o aktuálním dění na slav-

kovském bojišti.
11.00  Obyčejní lidé v neobyčejné době. Jak bitvu prožívali zdejší obyvatelé? 

Představení projektu Moravské elegie.
11.30  Moravské elegie 1. díl. Podívejte se na část životního příběhu Jana Ne-

pomuka Prokeše, kterému bylo určeno poznávat svět tím nejobtížnějším 
způsobem – ve službě na válečném Martově poli, kterým se stalo i pole mo-
ravské…

12.00  Rakouská armáda. Víte jak rozeznáte rakouské vojáky? A znáte jejich 
zvyklosti?

13.00  Napoleon a jeho vojáci. Komentovaná ukázka Grande Armée. Poznejte 
detaily francouzských uniforem i  života vojáků ve válečném tažení Evropou.

14.00 Bitva 1805. Příběh Jana Nepomuka v bitevní vřavě… 
14.30  Co se děje na bitevním poli? Aktuální „zpravodajství“ ze slavkovského 

bojiště pohledem historika.
15.00 Koně a napoleonské války. Povídání o útrapách válečných koní.
15.30 Bubny a signalisté. Live vstup o bubenících napoleonských válek.
16.00 Film Jéňa: lidé kolem rekonstrukcí. Krátkometrážní film z roku 2019.
16.30 Co je dnes dobrého?  Nahlédnutí do polní kuchyně francouzského vojska.
17.00  Když duní země – když duní země aneb Kovadliny války. Povídání 

o dělech v živém vysílání.
17.30  Co mají vojáci vlastně na sobě? Znáte rozdíly mezi jednotlivými unifor-

mami? A umíte pojmenovat jejich části?
18.00  Vítězství je naše! Historik Ladislav Mucha vypráví o závěru bitvy u Slav-

kova.
18.30 Živý pohled do tábora po bitvě.
20.00  Hle! Hrdina! Slavná Napoleonova deklarace přednesená z balkónu zámku 

Slavkov.
20.30  Modlitba za padlé. Živý vstup ze zámecké kaple, kde uctíme památku 

padlým vojákům a obyvatelům tohoto regionu.
21.00 Moravo, Moravo. Závěr dne.

NEDĚLE 29. 11.
10.00 Zdravice starosty obce Sokolnice.
10.10 Historie a současnost zámku v Sokolnicích.
10.30 Víno z bojiště. Vinařství Rozařín Moutnice.
11.00 Sokolnice, malý zámek ve středu velké bitvy. Povídání s historikem.
11.30  Bitevní přestřelka na motivy cyklu Moravské elegie. Audiovizuálně 

zpracované téma bitvy.
12.00  Mohyla míru – symbol 215 let staré bitvy. Vedoucí Památníku Mohyla 

míru Petr Bělohoubek vypráví příběh a význam slavné stavby.
12.30  Kdo byl páter Slovák? Alois Slovák, vlastenecký kazatel, který své myš-

lenky přetvořil do podoby Mohyly míru.
13.00 Pietní chvíle na Mohyle míru.
13.00 Závěrečné slovo Václava Vydry.

Slavkov si připomene bitvu tří císařů videoprogramem
Jednu z nejslavnějších bitev ev-

ropských dějin okomentují na soci-
álních sítích historici i herec Václav 
Vydra v roli francouzského plukov-
níka. Napoleon pronese slavný pro-
slov svým vojákům ze slavkovského 
zámku. 

Přestože aktuální epidemiologic-
ká situace neumožňuje uskutečnit 
veřejný program vzpomínkových 
akcí na bitvu tří císařů, město Slav-
kov u Brna si chce připomenout 215. 
výročí této události alespoň prostřed-
nictvím videí a živých vstupů na fa-
cebooku a youtube kanálu města. 
V krátkých spotech vysílaných o ví-
kendu 27.–29. listopadu nabídnou 
tvůrci nejen pohled na samotné bojiště a jed-
notlivé fáze bitvy, ale připomenou i zajímavos-
ti ze života osobností, vojáků a obyvatel tohoto 
regionu. Nabídnou pohled do vojenského tábo-
ra i polní kuchyně. Vrcholem videoprogramu 
bude Napoleonův proslov ze zámku Slavkov 
a také modlitba za padlé ze zámecké kaple. 
V neděli pak zazní výstřely audiovizuálně 
zpracované části bitvy z jižní části slavkov-
ského bojiště, ze Sokolnic. Pomyslné zbraně 
utichnou při  pietní chvilce před Mohylou míru. 

„Do poslední chvíle jsme vyčkávali na ak-
tuální pravidla vládních nařízení. Je mi velmi 
líto, že letošní ročník se musí obejít bez veřejné 
části programu. Proto jsme se rozhodli letošní 
výročí připomenout alespoň virtuálně. Klade-
me si za cíl Slavkov a jižní Moravu zviditelnit 

na sociálních sítích i v médiích a předat infor-
mace o této krvavé kapitole našich dějin mo-
derní formou. Samotné setkání vojáků bude 
probíhat na území Slavkova pouze v pietním 
duchu bez bitevní ukázky a za podmínek, které 
umožňují aktuální vládní vyhlášky,“ uvedl sta-
rosta Slavkova u Brna Michal Boudný.

Třídenní videoprogram bude vysílaný 
na youtube kanálu města Slavkov u Brna, 
streamovaný bude také na webových strán-
kách www.tenkratveslavkove.cz a facebooko-
vé stránce akce.

Průvodcem a moderátorem se stane herec 
Václav Vydra, který se účastnil již tří napo-
leonských akcí ve Slavkově u Brna. Vystupo-
vat bude v uniformě pobočníka francouzského 
maršála Louise Berthiera, ale zároveň i sám 

za sebe. Za Václava Vydru. Předto-
čená videa s historiky odpoví i na ta-
kové otázky jako například, proč je 
bitva pojmenovaná po malém měs-
tečku Slavkov a ne významném 
Brnu. Diváci se dozví něco i o gast-
ronomii té doby, či vínu pěstovaném 
na úbočí Prateckého návrší. Budou 
moci také nahlédnout do velitelské-
ho stanu císaře Napoleona ve chvíli, 
kdy bude plánovat strategii bitvy. 
Nedělní streamování se bude vysílat 
z nedalekých Sokolnic, kde je situo-
váno audiovizuální zpracování části 
bitvy na téma moravského rodáka 
Jana Nepomuka Prokeše. Akce bude 
symbolicky zakončena u Památníku 

Mohyla míru položením věnců. 
„Přestože se letos nemohou na území slav-

kovského bojiště sjet tisíce účastníků z celého 
světa, neznamená to, že si 215. výročí nemů-
žeme připomenout tak, jak to stávající situace 
umožňuje. Nechceme vytvořit iluzi válečné 
vřavy, ale chceme dát prostor pro vzpomínku 
na tisíce padlých, vyprávění příběhů, histo-
rických souvislostí a zajímavostí. Díky me-
zinárodnímu „online“ prostředí chceme také 
komunikovat se svými zahraničními partnery 
v Marengu, Waterloo, Borodinu a dalšími. 
Slavkov tak opět potvrdí, že si uvědomuje 
hlavní poselství těchto akcí – mezinárodní 
spolupráci a přátelství i v tak těžkých dobách 
jako je tato,“ uvedl organizátor programu Ivan 
Vystrčil. vs

Tenkrát ve Slavkově – program online přenosů
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Vzpomínáme na loňský rok…

Foto na straně: archiv MÚ



8 11/2020SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Dětské hry v parku
Podzimní radovánky v zámeckém 

parku si vzaly na starost dětské hry, kte-
ré se mění každé 2–3 týdny. Na začát-
ku podzimu se nám v parku poztrácela 
zvířátka, ale vaše děti je všechny našly 
a uhodly, které se mezi ně moc nehodí 

– růžový slon. Po konci babího léta nás 
v parku navštívily postavy z večerníč-
ků a dvě postavy, o kterých večerníček 
není – Spiderman a Sněhurka. V mystic-
kém období kolem Dušiček navštívilo 
park devět čarodějů/čarodějek a vytvo-

řili pro vaše děti 
nové kouzlo, které 
přivolává světlo, 
radost a sluneční 
svit. Hned druhý 
den po začátku této 
hry svítilo celý den 
slunce a park zářil 
barvami. Jednou 
z posledních her 
bylo hledání po-
kladu z dob bitvy 
u Slavkova, poklad 
byl ukryt 215 let, 
ale to ho ještě ne-
hledaly vaše šikov-
né děti. 

Moc vám děku-
jeme za vaše pozi-
tivní reakce na hry 
v zámeckém parku.
 ZS-A

Tipy na výlet ve Slavkově a okolí
Pěší výlet kolem nádrže až 
k vertikálním zahradám 

Pokud Vás láká turistika, vydejte se na pěší 
výlet přes náměstí, kolem Slavkovského pivo-
varu, okolo cukrovarské nádrže, které místní 
obyvatelé říkají velký rybník, až k vertikál-
ním zahradám u společnosti LIKO-S (7 km). 

Cyklovýlet do Bučovic 
Milovníci cyklistiky mohou využít zpevně-

né cyklostezky č. 5097 a vyrazit na obhlídku 
nedalekých Bučovic (12 km).

Pěší výlet kolem nádrže až 
k šibeničnímu vrchu v Křenovicích 

Výlet kolem nádrže a k vertikálním zahra-
dám si můžete prodloužit až k šibeničnímu 
a popravčímu vrchu v Křenovicích (7 km). 
Naučná stezka k šibeničnímu vrchu je věno-
vána událostem spjatým s výkonem hrdelních 
trestů v období středověku a raného novově-
ku. K návratu zpět do Slavkova lze následně 
využít autobusové nebo vlakové spojení s pra-
videlným odjezdem cca 1x za hodinu nebo po-
užít stejnou cestu zpět (14 km). 

Romantická vyhlídka u kaple 
sv. Urbana 

Užijte si romantickou vyhlídku u kaple 
sv. Urbana. K vyhlídce se dostanete po 2 km 
pěší chůze po zelené turistické značce 
a na konci na Vás čeká nejen krásný výhled, 
ale i příjemné posezení pod košatými stro-
my. Pokud si chcete udělat celodenní vý-
let, pokračujte dále po značené cestě, která 
vás přes poutní místo Lutršték dovede až 
do Bučovic (15 km).

 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

Foto: archiv ZSA
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Když nemůžete za námi, jdeme my k vám!

Sál předků • Foto na straně: archiv ZSA Rokokový pokoj

Severní chodba

KapleDivadelní sál



KŘENOVICKÁ 1286
Slavkov u Brna

Tel. 544 220 733

Vánoční stromky
v prodeji od 28. 11. 2020

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

•  Nájemné každý měsíc
•  Bezstarostná 

investice
•  Navrácení bytu 

v původním stavu

miroslav.osicka@garantovanynajem.cz
770 198 128

Co vám můžeme nabídnout:
•  zázemí prosperující mezinárodní 

společnosti 
•  čisté pracovní prostředí
•  pracovní poměr na dobu 

neurčitou
•  možnost osobního rozvoje, 

jazykové vzdělávání
•  dovolená nad rámec Zákoníku 

práce

•  příplatky nad zákonnou výši 
•  kooperativní prémie
•  prémie na letní dovolenou 

a Vánoce
•  věrnostní odměny
•  dotované stravování
•  vitaminové balíčky
•  tábory pro děti zaměstnanců
•  firemní akce a benefity

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

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

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

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

•  referent/ka pro Kitpack 
komponenty

•  dělnice ve zdravotnické výrobě
•  uklízečka – příležitostní 

brigáda
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RODINNÁ OZNÁMENÍKADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

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

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

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

KAMENICTVÍ
Bronislav Urbanec ml.

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

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

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení při-
jímáme od pondělí do pátku v  redakci, ul. 
Zelnice III 1614 od 9 do 11 a od 13 do 16 h. 
Cena za zveřejnění je 100 Kč.

Vzpomínka
Očím ses ztratila – ale v srdcích zůstaneš navždy.

Dne 20. listopadu 2020 vzpomeneme nedožité 95. narozeniny  
mojí tchyně, paní 

HELENY BLAHÁKOVÉ (maminka Aleny Markové)
Za tichou vzpomínku děkuje zeť Jaroslav Marek.

Vzpomínka
Za všechnu lásku a péči Tvou, co s vděkem dnes Ti můžeme dát… 

hrst krásných květů na pozdrav a pak již jen vzpomínat.
Dne 13. listopadu jsme vzpomněli na nedožité 66. narozeniny paní 

ALENY MARKOVÉ
a 24. prosince vzpomeneme 6. výročí, kdy nás navždy opustila.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Vzpomíná manžel Jaroslav.

Vzpomínka
Kdo splatí, maminko, velký náš dluh, kéž klidný spánek Ti dopřeje Bůh. Pro nás 

jsi trpěla, pro nás jsi žila, za vše Ti děkujem, maminko milá.
Dne 16. listopadu 2020 jsme vzpomněli 5. smutné výročí,  
kdy nás opustila naše milovaná maminka a babička, paní

AUGUSTÝNA ANDRLOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Syn Eduard s rodinou.

Vzpomínka
Vzpomínky zůstávají…

Dne 14. listopadu 2020 uplynulo 7 let, kdy nás  opustila naše maminka, 
babička a prababička, paní

ERVÍNA ONDRÁČKOVÁ
Stále vzpomínají dcera Marcela s rodinou,

syn Jaromír s rodinou a vnučka Iveta s rodinou.

Vzpomínka
Smutná je vzpomínka na den narození, vzpomínka na toho, kdo už s námi není.

Dne 18. listopadu 2020 by se dožil 82 roků milovaný manžel, tatínek, 
dědeček a bratr, pan

OLDŘICH NOVOTNÝ
S láskou a úctou vzpomínají manželka Jarmila, dcery Ivana a Dagmar 

a syn Oldřich se svými rodinami.

Vzpomínka
Dne 14. listopadu 2020 by se dožila 85 let naše maminka, babička

a prababička, paní 

DANA FRANKOVÁ
a 17. prosince 2020 si připomeneme 3. výročí jejího úmrtí. 

S láskou a bolestí v srdci vzpomínají dcery Symona a Andrea s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 22. listopadu 2020 uplyne první rok, kdy nás navždy opustila paní 
VĚRA MARKOVÁ

a 10. prosince by oslavila 69. narozeniny. 
S láskou vzpomínají manžel Karel, syn Karel, syn Martin s rodinou 
a sestra Anna s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest zanechal jsi v nás. Vzpomínky 

na Tebe v srdcích si zachovají, kdo rádi Tě měli, stále vzpomínají.
Dne 11. listopadu 2020 uplynulo 7 let, kdy nás naždy opustil

náš syn, pan
MIROSLAV CENEK

Za vzpomínku děkují rodiče, syn Miroslav a sestra Jana.

Zavedená obchodní a výrobní firma 
ve Slavkově přijme spolehlivou 
 aktivní osobu, na pozici OBCHODNÍK.

NÁPLŇ PRÁCE
Zajištění a rozšíření obchodní sítě, 
 implementace a správa e-shopu.

POŽADAVKY
Řidičský průkaz „B“; technický typ se 
zkušeností a talentem pro obchod; 
obecná znalost strojírenství a techno-
logie svařování; svářečský průkaz velká 
výhoda. Dobrá orientace v IT, znalost 
MS Office.

DRUH PRÁCE
Ideálně na ŽL, případně na HPP

NABÍZÍME
Výborný kolektiv, dobré finanční 
ohodnocení, služební telefon, služební 
automobil, služební počítač. Částečná 
možnost práce z domova.

KONTAKT: J. Navrátil, tel.: 605 260 418
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RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás
Rostislav Tesáček (62 let) 28. 10.
Jan Cenek (59 let) 1. 11.
Jiří Jakubec (68 let) 1. 11. 
Lenka Hajdová (63 let) 8. 11. 
Bohumil Valníček (85 let) 15. 11. 
Vlasta Šedá (85 let) 18. 11.

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 11. prosince

INZERCE

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437. L. Remiáš.
KOUPÍM LP desku Labutie piesne (Hammel, 
Varga, Hladík), OK Band – The Castle. Pod-
le stavu 1000–1500 Kč/ks. Tel. 604 706 900.
HLEDÁM dlouhodobý pronájem bytu 1kk 
nebo 1+1 nebo 2kk ve Slavkově u Brna. 
Předem děkuji za nabídky na tel. 774 69 08 
19 možno i sms.
HLEDÁM ke koupi dům k trvalému bydlení. 
Tel.: 731 850 598.
POPTÁVÁM byt ve slušném stavu 2+1/3+1 
ve Slavkově a v okolí. Děkuji za zavolání. 
Tel. 604 959 361.
PRONAJMU byt 3+1 ve Slavkově u Brna 
na Zlaté Hoře. Mob. 737 110 667.

Vzpomínka
Kdo dobro a lásku rozdával, ten v našich srdcích žije dál.

Dne 25. listopadu 2020 uplyne 17 let od smutného dne, kdy nás opustil pan

JAROSLAV CHALOUPKA
Za tichou vzpomínku děkují manželka Zora,  

dcery Lenka a Zora s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 25. listopadu 2020 uplynulo 18 let, kdy nás navždy opustil pan

MUDr.  OTMAR STRACH
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,

děkují manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 30. listopadu 2020 vzpomeneme třetí výročí úmrtí milého manžela, 
tatínka, dědečka a kamaráda, pana 

ANTONÍNA MRŇKY
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka
Jediná na světě, jež nikdy nezradí, na niž nám zůstane

nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.
Dne 1. prosince 2020 uplyne 15 let, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, manželka, babička a prababička, paní

DOBROMILA ŠKRABALOVÁ, roz .  DRESSLEROVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel, děti, vnoučata a pravnoučata

jménem veškerého příbuzenstva.

Vzpomínka
Proč osud nepřál Ti déle žít a své blízké potěšit…
Dne 29. listopadu 2020 by oslavila 70. narozeniny 

naše milovaná maminka a babička, paní

LUDMILA STAVĚLOVÁ
S láskou a modlitbou vzpomínají dcery s rodinami a ostatní příbuzní.

OTEVŘELI JSME NOVOU POBOČKU
Slavkov u Brna, Husova 8

Ing. LUCIE HORÁKOVÁ
TEL.: 725 815 469 

› Aktuálně u nás můžete získat stavební spoření zdarma

› Máme pro vás také výhodné úvěry na bydlení, rekonstrukce 
a pomůžeme vám s refi nancováním hypotéky

› Více informací získáte na našich pobočkách nebo na www.rsts.cz

zerce Horakova 118x98 10_2020 3.indd   1 22.10.20   11:53
ýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná

Vzpomínka

Jak krásné bylo  
Ti k narozeninám přát,  
jak smutné je u hrobu 

stát a na Tebe jen 
vzpomínat.

Dne 9. prosince 2020 
by se dožil 89 let 

pan 

VILÉM HOLÁSEK
S láskou vzpomínají manželka a děti 

s rodinami.

Vzpomínka

Kdo Tě znal,  
vzpomene.  

Kdo Tě měl rád,  
nezapomene.

Dne 11. prosince 2020 
vzpomeneme  

první výročí, kdy nás 
opustil navždy 

pan

JIŘÍ KOUTNÍK
S láskou a vděčností vzpomínají manželka 

a synové s rodinami.



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

příjme okamžitě:

• SVÁŘEČE

•  STROJNÍHO ZÁMEČNÍKA – 
OBRÁBĚČE

•  PRACOVNÍKA DO PŘÍPRAVY 
ZÁMEČNICKÉ VÝROBY

Co u nás můžete očekávat:
•  zázemí stabilní firmy
•  zajímavou zakázkovou práci
•  jednosměnný provoz (od pondělí do pátku)
•  pracovní poměr na dobu neurčitou
•  atraktivní platové ohodnocení odpovídající 

náročnosti práce a výkonu technika

DALŠÍ INFO: tel. 739 069 991, 544 22 36 68
www.format1.cz

• 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

Štěpán Šperka, DiS.
MAJITEL REALITNÍ KANCELÁŘE

PRODÁME VAŠI 
NEMOVITOST 

NEBO JI IHNED 
KOUPÍME

+420 730 809 444

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
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Barevný podzim v MŠ Zvídálek
„Příroda si barvy míchá, 

podzimem už na nás dýchá“. 
Podzim je krásným obdobím 
pro děti v mateřské škole, 
kdy se děti učí poznávat, tvo-
řit a pracovat. 

Podzim si užívaly i děti ze třídy Berušek. 
Při pobytu venku pozorovaly barevné stromy 
a hrály si s listím. Poznávaly, jaké plody se 
sklízí na zahradě i na poli. 

Nasbíraly kaštany, které využily při hře 
na procvičování jemné motoriky. Společně si 
také zahrály pohádku „O veliké řepě.“ 

Dojmy z přírody děti využily i při tvoření. 
Vyzkoušely si různé techniky při malování 
temperou, lepily, stříhaly, z plastelíny mo-

delovaly ovoce a zeleninu. Vyrobily si vlast-
ního barevného draka, ježka s bodlinkami 
a lampičku – dušičku. 

Děti si zkusily i pantomimu, zahrály si 
na déšť, vítr či dešťovou panenku. Naučily se 
několik písniček a básniček s pohybem a za-
cvičily si s míči a padákem.

A tak se vycházky do blízkého i vzdá-
lenějšího okolí, pozorování prací v sadech 
i na poli staly oblíbenou činností při sluneč-
ných dnech.

Podporujeme děti v jejich touze dozvídat 
se a učit se nové věci. Pohodová atmosféra 
ve třídě a úsměvy dětí jsou nám největší od-
měnou. 

Učitelky ze třídy Berušky

Dům dětí a mládeže
Vážení rodiče, milé děti a účastníci akti-

vit, většina zájmových kroužků pod DDM 
Slavkov u Brna zahajuje svoji pravidelnou 
činnost v měsíci říjnu. V letošním školním 
roce, ale nastala úplně jiná situace. Na zá-
kladě nařízení Krajské hygienické stanice 
Jihomoravského kraje byla naše činnost 
pozastavena a většina kroužků se vůbec ne-
rozjela. Současné nařízení platí do 20. listo-
padu. Věříme, že opatřením, která musíme 
přijmout, rozumíte. 

Naši zaměstnanci přesto nezahálí a při-
pravují pro vás zajímavé aktivity. Všem 
zájemcům o tvoření nabízíme „Balíčky pro 
tvoření“, ve kterých děti najdou pečlivě 
připravený materiál, který k vyrábění v do-
mácím prostředí potřebují. Stačí si balíček 
s materiálem vyzvednout v určenou dobu 
u vchodu DDM Slavkov u Brna a sledovat 
webové stránky ddmslavkov.cz nebo face-
book. Fotky vašich výrobků nás utvrzují 
v tom, že naše práce má smysl. Těšíme se, 
že se již brzy budeme opět setkávat v krouž-
cích, na akcích, besedách a workshopech. 
Snažíme se o to, aby DDM Slavkov u Brna 
bylo pro účastníky bezpečné místo, kde se 
navazují nové sociální kontakty a děti i do-
spělí zažívají pocit úspěchu. ddm

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 a další. Dvou-
hodinový záznam na DVD 
je k dostání v redakci Slav-

kovského zpravodaje za 100 Kč. bmFoto: 2x MŠ Zvídálek

Foto: 3x DDM
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Restaurátor: stále mě udivuje krása slavkovských soch
V zámeckém parku se i letos pokračovalo 

s obnovou vzácných tři sta let starých barok-
ních soch. Novou tvář získaly například obě 
najády na spodním horizontu francouzské 
části parku. Na náročné restaurování se již tře-
tím rokem podílí čtyřčlenný tým pod vedením 
Josefa Červinky. Díky nim se daří dílo, jemuž 
hrozila zkáza, zachránit. Práce by neměly 
utichnout ani v příštím roce, kdy by měly při-
jít na řadu například okrasné vázy a sousoší. 
„Neustále mě překvapuje krása soch a jejich 
sochařská rafinovanost. Tento můj obdiv se 
však mění v údiv ve chvíli, kdy jsem svědkem 
scén, při nichž někteří majitelé parku nemají 
problém nechat vykonat potřebu svého pejska 
na soklu sochy, opřít si o ni kolo nebo na ni 
vylézt kvůli zajímavé selfie,“ říká v rozhovoru 
restaurátor Josef Červinka.

Z fondu na obnovu městské památkové 
zóny ministerstva kultury se nebudou renovo-
vat pouze sochy v parku. Opraví se také oltář 
v kapli u hřbitova na ulici Špitálské, kterou 
vlastní Římskokatolická církev.

V zámeckém parku pracujete již třetí sezó-
nu. Za tu dobu jste již zrestaurovali 29 soch, 
tedy  téměř  polovinu  z  „galerie“  rozmístěné 
v parku. Jak moc zabraly přípravy a pak sa-
motná realizace?

Práce zahajujeme čištěním povrchu soch 
od nečistot a biologických povlaků. Již v prů-
běhu čištění postupně zpevňujeme zvětralý 
kámen. Po té se pokoušíme snížit obsah vo-
dorozpustných solí v sochách, který je zde 
poměrně vysoký. Dále následuje doplňování 
chybějících částí soch a jejich závěrečná po-
vrchová úprava. Přípravné práce spočívající 
v dohledávání předloh pro rekonstrukce chy-
bějících částí soch, přípravy materiálů, sháně-
ní surovin, testování navržených technologií 
jsou podobně časově náročné jako samotná 
realizace. To vše zvládáme v základním týmu 
čtyř restaurátorů. Počet kolegů spolupracují-
cích na této akci však překračuje desítku.

Co  pro  vás  zakázka  na  obnově  soch 
ve slavkovském parku znamená a jak moc se 
liší od těch, které jste dosud dělali?

Vedle jižní Moravy pracuji například 
v Žamberku, Poličce, Poděbradech, Praze 
nebo v Liberci. Každé restaurování je indivi-
duální záležitostí a liší se navzájem technikou 
vzniku uměleckého díla, jeho materiálem, 
místními přírodními i společenskými podmín-
kami, a proto je těžké jednotlivé akce srovná-
vat. Restaurování souboru soch slavkovského 
zámeckého parku se liší rozsahem prací, ze 
kterého vyplývá velká časová náročnost a to 
nám umožňuje sochy dlouhodobě pozorovat 
v různých ročních obdobích, povětrnostních 
podmínkách, a to nejen při restaurování, ale 
i před ním po něm. To považuji za velmi zají-
mavé a poučné. 

Co vás překvapilo při samotné realizaci?
Neustále mě překvapuje krása soch a jejich 

sochařská rafinovanost. K těm nemilým pře-
kvapením patří chování některých návštěv-
níků parku, kteří nemají problém nechat vy-
konat potřebu svého pejska na soklu sochy, 
kterou právě opravujete, opřít si o sochu kolo 
nebo na ni vylézt, aby se mohli vyfotit.

Které  sochy  vám  daly  nejvíc  „zabrat“? 
S jakými problémy jste se potýkali?

O problémy není u slavkovských soch nou-
ze. Při doplňování chybějících částí soch nás 
letos trápily sochy najád, které byly s největší 
pravděpodobností původně umístěny vysoko 
na architektuře a byly určeny především pro 
podhled, ale v současné době jsou  nejblíže 
přístupné zezadu, a to v úrovni očí diváka. 
Je tedy poměrně náročné dát doplňkům na-
příklad rukou správnou proporci, aby vy-
padaly ze všech pohledů přijatelně. Dalším 
komplikovaným problémem je velmi vysoká 
koncentrace vodorozpustných solí v kame-

ni celého souboru soch. Ty jsou nepříjemné 
jednak z estetického hlediska, neboť na povr-
chu tvoří vlhké tmavé skvrny a hlavně svou 
opakovanou krystalizací degradují hmotu ka-
mene a ten se začne časem rozpadat. Bohužel 
běžné postupy používané v restaurování jsou 
v tomto případě málo účinné. Hledáme spolu 
s odborníky z Akademie věd a vysokými ško-
lami řešení, ale zdá se, že jej nenalezneme tak 
rychle, jak bychom si přáli. Co se týče počasí, 
tak jsme na tom jako většina lidí, kteří pracují 
venku a musíme práce plánovat a přizpůsobo-
vat povětrnosti, abychom splnili technologic-
ké podmínky používaných materiálů. Letošní 
deště, na které jsme si v posledních letech od-
vykli, nám prodloužily pracovní sezonu v par-
ku až do zimy.

Používali jste při restaurování i technolo-
gické novinky, nebo šlo spíše o „starou tra-
diční ruční práci“?

Při restaurování se držíme osvědčených 
technik, které máme k dispozici. Každý rok 
se snažíme na základě  zkušeností z předcho-
zích etap vylepšovat použité materiály. Rád 
bych na slavkovských sochách pro dočišťová-

ní sádrovcových krust použil laser, což je ale 
bohužel mimo finanční možnosti této akce.

Jaké materiály jste při modelování nových 
prvků používali – jednalo se také o původní 
mušlový vápenec? Jak složité bylo tento ma-
teriál najít a získat?

Do jisté míry ano. Chybějící partie soch do-
plňujeme umělým kamenem, který je tvořen 
různými drtěmi několika typů vápenců včetně 
mušlového. Hledání vhodných materiálů bylo 
poměrně složité, ale to jsme museli vyřešit již 
v první etapě restaurátorských prací a nyní 
pouze precizujeme tehdejší recepturu. Někte-
ré materiály kupujeme v Německu, Itálii nebo 
Rakousku a ty nebyly letos tak snadno do-
stupné jako dříve, ale naštěstí jsme se zvládli 
zásobit včas.

Vaše práce dozoroval  i  letos  zesnulý pro-
fesor  Miloš  Stehlík.  Muž,  který  se  podílel 
na  jejich  obnově  při  posledních  opravách 
v  sedmdesátých  letech. Jak vám  tato  spolu-
práce vyhovovala, co nového jste díky tomu 
objevili?

Spolupráce to byla výborná. Pan profesor 
nejen, že se podílel na podobě dnešní ad-
justace soch v parku v sedmdesátých letech 
minulého století, ale byl i znalcem obou au-
torů sochařské výzdoby zámeckého parku. 
Díky tomu jsme se pod jeho vedením odvážili 
do některých náročnějších rekonstrukcí chy-
bějících částí soch. Často na něj s kolegy při 
práci vzpomínáme.

Při procházce parku si můžeme všimnout, 
že některé sochy začaly „zelenat“. Čím je to 
způsobené? Jak moc to může sochy poškodit 
a jak se toho vyvarovat? 

Mušlový vápenec, ze kterého jsou sochy 
zhotoveny, je velmi dobrou půdou pro osi-
dlování biologickými povlaky lišejníků, řas, 
plísní a mechů. Navzdory chemickému ošet-
ření soch probíhá jejich opětovné bionapadení 
opravdu velmi rychle. V letošním roce tomu 
určitě pomohlo i větší množství srážek. Ny-
nější míra biologického osídlení povrchu soch 
má spíš estetický dopad, ale samozřejmě při 
vyšší míře se může podílet na degradaci ka-
mene. V průběhu restaurování testujeme růz-
né možnosti, jak v budoucnu sochy ošetřovat, 
aby byla prodloužena jejich životnost. Mezi 
jedno z opatření je i výběr vhodného příprav-
ku pro eliminaci biologického napadení.

Již nyní komise pro památkovou péči do-
poručila  pokračovat  v  restaurování  soch 
i v příštím roce. Jaké sochy se dočkají oprav 
a co na nich bude potřeba udělat?

Příští etapa by se neměla nějak výrazně 
odlišovat od těch předchozích. V jejím rám-
ci bude dokončeno restaurování soch a bude 
se pokračovat v restaurování dekorativních 
váz. Já bych si osobně přál, aby se ještě upra-
vila prezentace sousoší Nejsvětější Trojice 
ze zaniklého slavkovského trojičního sloupu 
a sochy určené pro podhled nebyly umístěny 
v trávě, ale na nějaké citlivé soudobé archi-
tektuře sloupu ve výšce, pro kterou byly vy-
tvořeny. Tento projekt jsme připravovali s již 
zmíněným panem profesorem Stehlíkem, kte-
rý byl jeho velkým zastáncem. vs

Soubor barokních soch je dílem Giovanni 
Giulianiho a Ignáce Lengelachera. Giuliani je 
autorem soch například v klášteře Heiligen-
kreutz, v Liechtensteinském zahradním paláci 
Rossau nebo v Leebově zahradě ve Vídni. Len-
gelacher se zase podílel například na sochař-
ské výzdobě Mikulova. Kompletní soubor čítá 
64 kamenných děl, které u obou umělců zadal 
Dominik Ondřej Kounic pro zámeckou oranže-
rii kolem roku 1700. 48 z nich je nyní trvale 
vystaveno v zámeckém parku, zbytek zdobí in-
teriéry zámku nebo jsou uloženy v depozitáři. 
29 z nich se v posledních třech letech dočkalo 
restaurátorské péče.

Josef Červinka s týmem • Foto: archiv
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Restaurování v kostele na Špitálce
Opravy kostela sv. Jana Křtitele se špitá-

lem probíhají již od roku 2003. Po archeo-
logickém a stavebně-historickém průzkumu 
byl opraven v letech 2003 až 2007 interiér, 
odvlhčeno zdivo a obnovena fasáda. V letech 
2013 až 2014 byla opravena střecha, 2016 
mříže v kaplích a 2018 lavice. 

Zůstává restaurování hlavního oltáře s ob-
razem a štukovým rámem, z tohoto souboru 
byla letos uskutečněna obnova menzy oltáře. 
Pro restaurátorky to byl „tvrdý oříšek“. Z té-
měř na cihly opadaných omítek zrekonstru-
ovaly oltář podle několika pozůstatků štuků 
a dobových fotografií. Můžete sami posoudit 
na připojených fotografiích. Akce je hrazena 
ze státního příspěvku MPZ prostřednictvím 

města Slavkova u Brna. V příštím roce se 
bude v opravě pokračovat.

P. Milan Vavro

Ve Slavkově u Brna pomáhá 
64 Dobrých andělů

Rádi bychom vám touto 
cestou velmi poděkova-
li za projevenou důvěru 
a pomoc, kterou jste v tom-
to roce poskytli rodinám 
s dětmi, jež se vlivem váž-

né nemoci dostaly do těžké situace. Velmi si 
toho vážíme!

Chcete-li i Vy pomoci rodinám, do jejichž 
osudu zasáhla vážná nemoc, stačí se stát Dob-

rým andělem. Zaregistrujte se na www.dob-
ryandel.cz a zvolte libovolnou výši příspěvku. 
Váš finanční dar umožní těmto rodinám snad-
něji zvládat těžkou situaci. Navíc jako Dobrý 
anděl vidíte konkrétní příběhy rodin, kterým 
pomáháte a kterým jsou Vaše příspěvky ode-
slány do posledního haléře. Děkujeme!

S přáním pevného zdraví a příjemných nad-
cházejících svátků, 

Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl

„Létá listí mezi stromy, poletuje mezi domy“
Jak napovídá úryvek z bás-

ničky použitý v názvu článku, 
podzimní čas v Karolínce se 
vždy nějak dotýkal stromů, dře-
va a listí. 

S programem Místního 
akčního plánu II rozvoje vzdělávání v ORP 
Slavkov u Brna nás ve školce hned dvakrát 
navštívil pan Hrozek. Při jeho první návště-
vě se předškoláci ocitli v pohádkovém lese 
s Koblížkem Ozobotem, který utíkal po vy-
značené cestičce od domečku babičky a dě-
dečka k různým lesním zvířátkům, až k ma-
zané lišce, která ho s velkou chutí snědla. 

Děti si potom mohly nakreslit vlastní cestič-
ky a zkoušely, jak po nich zapůjčený robot 
projíždí. Na závěr programu se děti setkaly 
s robotem z Lega, který zvukem reagoval 
na vzdálenost a rozhýbal se nebo zastavil pod-
le viděných barev. Podruhé s sebou pan Hro-
zek donesl nejen „Hřebíčky a kladívko“. Děti 
se nejprve učily s nářadím pracovat a poté si 
do svého dřevěného špalíčku zatloukaly hře-
bíčky na předkreslená místa. Nakonec mezi 
nimi promotaly provázek a vznikly jim obráz-
ky stromečku a hvězdičky. 

Začátkem listopadu jsme tradičně navštívili 
místní hřbitov a zapálili svíčky při vzpomín-

kách na naše drahé zesnulé. Nový měsíc nám 
také přinesl posilu pedagogického týmu, asis-
tentku Ivanu Zdražilovou, kterou jsme mohli 
přivítat ve třídě Rybiček.

Ačkoli máme podzim spíše mokrý, našlo 
se pár dní, kdy jsme si mohli užívat sluníčka 
a poveselit se ve spadaném listí. Přestože od-
jakživa platí „nejdřív práce, potom zábava“, 
my jsme si to udělali na zahradě obráceně. 
Nejdřív jsme si v listí pohráli a zařádili, ale 
potom jsme ho společnými silami hrabali, na-
kládali do pytlů a vysypávali do kontejneru. 
Teď už jen čekáme, až začne padat sníh, ale 
o tom možná až příště… Kamila Maňásková

Program římskokatolické farnosti
Aktuální informace vzhledem k měnícímu se 

nařízení vlády sledujte na www.farnostslavkov.cz
www.facebook.com/farnostslavkov
Dokud budou bohoslužby bez účasti vě-

řících, slouží každý den kněží soukromě mši 
sv. za Boží ochranu a na úmysly, které jsou za-
psány v kalendářích našich kostelů (viz ohlášky 
na webu).

Vysílání bohoslužeb online: na www.farnost-
slavkov.cz každou neděli v 9.00 a v úterý v 18.00 
pro děti. V Adventu bude rorátní mše sv. online, 
čas bude oznámen.

Individuální duchovní služba (svátost smíření 
a svaté přijímání):

Slavkov: pondělí a úterý 19.00–20.00, čtvrtek a pá-
tek 17.00–18.00. 

Nedělní svaté přijímání 10.15–10.45.
Prosíme, dodržujte rozestupy, roušku přes ústa 

a nos, dezinfekce.
Modlitba růžence (desátku) v rodinách: do-

poručují biskupové ve 20.00 za zastavení epide-
mie.

Výpadek příjmů farnosti v době koronaviru: 
Vzhledem k nekonání bohoslužeb můžete zaslat 
dar na farní účet Česká spořitelna 1561 2343 89 
/ 0800. Na konci roku vám vystavíme potvrzení 
o daru.

Telefonické spojení na kněze: Milí farníci, den-
ně jsme s vámi spojení modlitbou a při mši svaté. 
Pokud budete něco potřebovat, můžete nám za-
volat.

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

P. Milan Vavro

Betlémské světlo 2020
V letošním kompliko-

vaném roce budou skauti 
dělat všechno pro to, aby 
si občané Slavkova u Brna 
mohli domů odnést bet-
lémské světlo. Ve středu 
23. 12. 2020 během dne 
bude možné si ve svých lu-
cernách sváteční plamínek 
zapálit na náměstí.

Podle vývoje protiepi-
demických opatření včas vybereme vhodné 
místo a budeme o akci informovat prostřed-
nictvím našeho webu www.junakslavkov.
cz a plakátů ve vývěskách města.

Středisko Junáka Slavkov u Brna

Menza oltáře před opravou

Restaurovaná menza • Foto: 2x archiv farnosti
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Redakční uzávěrka pro příspěvky do čísla 12/2020
úterý 8. prosince.

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 redakci v ul. Zelnice III 1614, 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 28. listopadu 2020

www.slavkovskyzpravodaj.cz  •  www.slavkov.cz

Nové vydání knihy O. Klobase
Na letošním předvánočním trhu se objevila 

kniha významného slavkovského spisovate-
le Oldřicha Klobase (1933–2005) s názvem 
Malíř neumírá. Jde o druhé vydání – poprvé 
kniha vyšla v roce 2004 a je již delší dobu 
zcela rozebrána. Knihu vydalo nakladatelství 
Dobrý důvod z Telče. O nové vydání 
se velkou měrou zasloužila 
spisovatelova manželka Dag-
mar Klobasová.

Akademický malíř Franti-
šek Mořic Nágl (1889–1944) 
z Kostelní Myslové u Telče, 
žák H. Schwaigera, byl kvůli 
svému židovskému půvo-
du společně s celou rodinou 
umučen v roce 1944 v Osvě-
timi-Březince. 

V roce 1950 bylo v tere-
zínském ghettu nalezeno 254 
jeho prací, které autor stačil 
ukrýt před svým transportem 
do vyhlazovacího tábo-
ra. Zazdil je do komína 

v domku v dnešní Máchově ulici č. 165, kde 
byly při opravě majiteli manžely Husákovými 
objeveny. Překvapivá pestrost barev (zejména 
u obrazů z r. 1943) svědčí o tom, že malíř si 
uchovával optimismus a víru ve šťastný ko-
nec – odtud název knihy – Malíř neumírá.

Precizní Náglovy obrazy 
z Terezína jsou střípkem 
mozaiky, která hodnověr-
ně zachycuje a zobrazuje 
společenství Židů a křes-
ťanů v ghettu, lidskou 
bídu a ponížení…

Knižní novinka má 156 
stran, obsahuje i něko-
lik barevných reproduk-
cí Náglových akvarelů 
z okolí Telče. Mezi nimi 
je i několik motivů z Te-
rezína. 

Ve Slavkově ji můžete 
zakoupit v trafice U Wal-
terů na Palackého náměstí.

B. Maleček

Rady do zahrady – prosinec
Pranostika: Je-li prosinec deštivý, mírný 

a proměnlivý, není se kruté zimy báti.
Zahradu již máme uklizenu, vyhrabaný 

trávník a odstraněny všechny spadené plody 
pod stromy. Ještě odstraníme z korun stromů 
mumifikované plody, které byly napadeny 
moniliovou houbou ovocných stromů ze sku-
piny Diskomyceles. Pokud tak neučiníme, 
přezimují na stromech a pro příští rok jsou 
zásobárnou konidií, které se budou dále šířit 
do okolí. Vedlejší plodní forma této houby 
škodí plodům, hlavně jablkům a hruškám, 
méně broskvím a meruňkám, vzácněji též 
třešním, švestkám a slívám. Konidie houby se 
šíří zejména v době vegetace při optimálních 
teplotách 24–28 °C. Napadá hlavně plody me-
chanicky poraněné – odřené o větévky, poško-
zené hmyzem – housenkami obaleče, vosami, 

mravenci, ptáky, kroupami a odřením plodů 
na sebe naléhajících apod. Takové plody je 
zapotřebí již v začátcích odstranit.

Též ve skládce je nemoc přenosná z plo-
du na plod. Proto je nutná prohlídka ulože-
ných jablek a hrušek. Opakované postřiky 

sirnatými a měďnatými prostředky v srpnu 
a v září omezují nebezpečí moniliové hniloby 
na skládce ovoce.

Houby Monilia cinerea a Monilia laxa na-
padají květy, plody, letorosty i starší větve 
meruněk, višní a méně třešní. Nákaza se děje 
na jaře na květech – bliznami; vlákno houby 
prorůstá do větévek, jejich konce ještě ke kon-
ci květu nebo po květu náhle zvadnou. Silně 
a trvale napadené višně a meruňky leckdy 
předčasně hynou, někdy náhle vadnou za pří-
znaků mrtvičného odumírání. Napadené větve 
s charakteristicky zavadlými, ještě zelenými 
listy je třeba odřezávat až do zdravého dřeva 
a spálit.

Jako ochrana proti moniliozám se dopo-
ručuje postřik v době vegetační před květem 
a po květu.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. 

Z minulého čísla jsem vám slíbil zprávu, jak 
dopadla poslední klubová vyjížďka v pod-
mínkách protiepidemických opatření. Tož, 
dopadla nedopadla: z plánovaného programu 
vypadly návštěvy muzea traktorů, dvou zám-
ků, hornického muzea, historického kláštera, 
podnikové prodejny a výrobny francovky 
Alpa a návštěva domu, kde bydlel Leoš Ja-
náček. Alespoň jsme u zajímavých objektů 
zastavili, prohlédli si je a popovídali si o je-
jich významu. Více si musel každý dohledat 
na internetu. 

Přátelé, v pátek 11. prosince 2020 se spo-
lečně chceme ohlédnout za letošní sezónou. 
Začátek besedy jsme stanovili na 19 hodin 
v restauraci U černého lva. V tomto článku 
jsem vás chtěl pozvat k účasti, kde nad foto-
grafiemi, v příjemné péči obsluhy vyprávíme 

o zážitcích z cest, připomínáme sportovní 
souboje a poodhalíme plán klubu na další se-
zónu. V době, kdy sepisuji tenhle příspěvek, 
je uspořádání besedy zřejmě nereálné. Ztra-
cený čas tedy věnujte přípravě vašeho stroje 
na zimní přestávku. Určitě jste si na čerpač-
kách všimli, že značku „E5“ na stojanech na-
hradily značky „E7“ nebo dokonce „E10“. Co 
to číslo znamená? To je procento biosložky, 
které se povinně míchá do paliva. Biosložka 
(bioetanol – biolíh) na sebe váže vlhkost, přes 
zimu zgelovatí u dna nádrže a spolehlivě ucpe 
palivový systém vašeho motocyklu. Doporu-
čuji před odstávkou natankovat plnou nádrž 
tzv. prémiovým palivem, které biolíh neob-
sahuje. Zato obsahuje aditiva, která udržují 
v čistotě palivové čerpadlo, trysky a vstřiko-
vače, dokonce odstraňuje i karbonové úsady 
z povrchu spalovacího prostoru a ventilů. 

Kdo máte motor starší jak 10 let, buďte před 
biosložkou na pozoru a pokud máte motor 
vyrobený před rokem 2005, netankujte palivo 
s biosložkou vůbec, nebo zničíte motor a po-
škodíte palivový systém. Prémiové „devade-
sát osmičky“ a „stovky“ neobsahují biolíh, ale 
etyltercbutyléter (ETBE), ten na sebe vodu 
neváže, na výkon motoru a korozi nepůsobí 
negativně.

A jak to bude s tradiční jízdou Slavkovem 
(24. prosince) nebo se „Zavíráním šoupátek 
na ploché dráze“ (27. prosince)? Dozvíte se 
na stránkách: mkausterlitz.cz, fechtl.cz, nebo 
slavkovak.cz.

Přátelé, doba strávená v sedle motocyklu 
se do celkové délky života nezapočítává! Žij-
te tedy věčně a přijďte mezi nás! Těším se 
na společné setkání při některé naší klubové 
akci. Vlastik Jelínek

Moniliová hniloba • Foto: archiv autora



CITY

Vaše domácí kancelář začíná
na našem nejrychlejším internetu

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

a současně i pro zábavu celé vaší rodiny.

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

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

přes kvalitní optický internet.

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



Spolehlivý dodavatel nástrojových a speciálních ocelí v ČR
Výroba rámů forem a polotovarů nástrojů

DĚLNÍK/DĚLNICE DO VÝROBY

Hledáme vhodné kandidáty na pracovní pozici

NÁPLŇ PRÁCE – OBSLUHA PÁSOVÝCH PIL 
NEBO OBRÁBĚCÍCH CENTER

POŽADUJEME:
•  manuální zručnost, zodpovědnost, 

spolehlivost
•  ochotu pracovat ve směnném provozu
•  zkušenosti s obráběním kovů výhodou

NABÍZÍME:
• mzda 20.000–33.000 Kč
•  práce na nových moderních strojích
• zaučení a podpora samozřejmostí
• 5 týdnů dovolené
• příplatky za práci přesčas 40 a 50 %
• příspěvky na dopravu
• příspěvky za plnění pracovní doby
• příspěvky na penzijní pojištění
• příspěvky na závodní stravování
• čištění a údržba pracovních oděvů
• možnost nezávazné prohlídky

Kontakt: veronika.omastova@jkz.cz
Tel.: +420 517 306 121 www.jkz.cz


