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Michal Boudný

Advent
Vážení spoluobčané, 

psát nyní o situaci kolem 
epidemie a následných pří-
kazů, zákazů a omezení je 
zbytečné, protože v den, 
kdy se vám poslední letoš-
ní číslo zpravodaje dostane 
do rukou, bude všechno 

zase jinak. Myslím, že heslo „odvolávám, co 
jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil“ je více 
než výstižné! Na druhou stranu si za to lidé 
svým chováním můžou zčásti sami. Každý si 
holt pojem „rozvolnění“ vyložil po svém. 

Abychom ale poslední měsíc nezačínali pe-
simisticky, dovolte mi, vážení čtenáři zpravo-
daje, podělit se s vámi o zásadní informace. 

Malba Darii Novotné • Foto: B. Maleček

(Pokračování na straně 3)

a slavkovský betlém
Vánoce

Za pár dní oslavíme nejkrás-
nější svátky v roce – Váno-

ce. Pro většinu z nás to budou 
trochu jiné Vánoce. I přesto se 
těšíme, že s našimi nejbližší-
mi prožijeme krásný vánoční 
čas. K Vánocům se pojí mno-
ho zvyků jako je například 
ozdobený vánoční stromeček, 
zpívání koled a řada dalších. 
Patří k nim také návštěva bet-
léma v našem kostele. V letoš-
ním roce nás čeká jedno veliké 
překvapení, o kterém jsme si 
povídali s děkanem Milan Va-
vrem (M. V.) a slavkovskou 
výtvarnicí Dariou Novotnou 
(D. N.). Rozhovor najdete na 
následující straně. zn

Václav Vydra jako Napoleon Bonaparte • Foto: Jiří Salik Sláma

Reportáž ze 
vzpomínkových 
akcí najdete na 
stranách 11–13



Vánoce se slavkovským betlémem 
Pane děkane, na co se mohou letos návštěvní-

ci kostela těšit?
M.V.: Jako každý rok i letos budeme v kostele 

vystavovat betlém. Ten se však nyní dočkal vý-
razného vylepšení v podobě malovaného pozadí 
se siluetou Slavkova a okolních obcí. Vytvořit tzv. 
slavkovský betlém mě napadlo při pohledu na je-
den podobně vytvořený betlém ve znojemském 
kostele. 

Tuto myšlenku nosím v hlavě už více než deset 
let, ale teprve letos na jaře jsem se rozhodl oslovit 
slavkovskou malířku Dariu Novotnou, zda by se 
nepustila do tohoto díla. A protože se paní malířce 
nápad zalíbil tak jako mně, připravila první návrh 
a mou nabídku přijala. 

D.N.: S nabídkou namalovat obraz k betlému 
jsem souhlasila hned, ale trochu nejistě. Cítila 
jsem obrovskou zodpovědnost na rozdíl od maleb, 
které tvořím volně. 

Můžete nám popsat, co vše můžeme na obra-
ze vidět?

M.V.: V centru obrazu je Slavkov s kostely 
Vzkříšení Páně a svatého Jana Křtitele na Špitálce, 
kaple svatého Urbana s křížovou cestou a zámek 
s radnicí. Vlevo se nachází Němčany s kostelem 
sv. Antonína a poutním místem Lutršték. Na pravé 
straně nahoře vidíme Hodějice s kostelem sv. Bar-
toloměje, pod ním se nachází Heršpice s kostelem 
sv. Matouše.

D.N.: Formát pro tuto kompozici je dost nety-
pický. Vlastně jde o panorama pěti obcí, ale pa-
noramatický formát se nedal pro tuto akci použít. 
Musela jsem se vypořádat s prostorem téměř čtver-
cového tvaru.

Již na začátku byl oříšek, jak si poradit s roz-
místěním, když Slavkov má být uprostřed jako 
centrum farnosti, ale sounáležící obce – Němčany, 
Hodějice, Heršpice – tvoří ve skutečnosti vzhle-
dem ke Slavkovu přibližně východojižní čtvrt-
kruh. Obce jsou zobrazeny víceméně symbolicky. 
Tak, aby každá z nich byla rozpoznatelná, ale záro-
veň obraz nebyl zatížen zbytečnými detaily, které 
by mohly způsobit jeho roztříštěnost. Stejně tak to 
bylo s krajinou. Snažila jsem se jí vtisknout typic-
ké rysy naší krajiny, ale přitom jsem neusilovala 
o realistické vyjádření ze stejného důvodu. Vytvo-
řila jsem jakousi zjednodušenou esenci na obraze 

slavkovské farnosti, kde dominují církevní stavby, 
a která bude srozumitelná široké veřejnosti.

Jaká je historie slavkovského betlému?
M.V.: Nově vytvořené pozadí bude součástí již 

dříve vystavovaného betléma, o jehož původu není 
žádný písemný záznam. Stopy nás však vedou 
do slavkovského kláštera, kde se nachází totožné 
figury, ale ve větší velikosti. Protože Chudé škol-
ské sestry mají své kořeny v Mnichově (do Slav-
kova přišly v roce 1886), domníváme se, že betlém 
byl zakoupen v Mnichově zhruba před sto lety.

Kdy si můžeme betlém prohlédnout?
M.V.: Betlém bude možné vidět o svátcích 25. 

a 26. 12. a na Silvestra 31. 12. odpoledne od 14.00 
do 16.00 hodin. Také pro účastníky bohoslužeb 
po jejím skončení.

Jaká byla spolupráce mezi farností a malíř-
kou? 

M.V.: Spolupráce probíhala ve velmi přátelském 
duchu. Darie Novotné velmi děkujeme za tento 

obraz, který ji stál mnoho hodin usilovné práce. 
Rád bych také uvedl, že paní malířka darovala toto 
dílo farnosti jako sponzorský dar. Tímto jí děkuji 
nejen za farníky, ale za všechny občany Slavkova, 
protože její dílo potěší nás všechny. 

Co popřejete občanům Slavkova k Váno-
cům?

M.V.: V tradici betlémů nacházíme mnoho po-
dobných ztvárnění, lidé často zasadili betlémský děj 
přímo do své obce. Koledníci bývají ztvárněni v do-
bovém oblečení s atributy svého řemesla. Tato my-
šlenka má vyjádřit skutečnost vánočního poselství. 
Věřící přijímají narozeného Ježíše do svého života 
a do svých rodin jako Boha, který přišel k nám a stal 
se jedním z nás. Andělé nad Betlémem hlásají všem 
lidem dobré vůle radostnou zprávu o pokoji, které 
přináší narozené dítě do každého lidského srdce.

A to přeji i já vám všem o těchto vánočních svát-
cích. 

Děkuji za rozhovor a přeji krásné prožití Vánoc.
zn

Daria Novotná při práci • Foto: M. Vavro
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Na posledním zastupitelstvu města byl přija-
tý klíčový dokument, podle kterého se bude 
chod města pro příští rok řídit. Letošní rok, 
plný nejistoty, je doufám za námi a brzy bu-
deme načínat rok nový. Situace, ve které se 
nacházíme, nutí samosprávy šetřit na provoz-
ních výdajích. Útlum byl nutný a v některých 
případech, jako jsou například provozní výda-
je městského úřadu a příspěvkových organi-
zací, je znát. 

Zasedání zastupitelstva, na kterém se pro-
jednával rozpočet města pro příští rok a tedy 
i zásadní investice, bylo bouřlivé. Ano, vlast-
ní rozpočet vykazuje rekordní saldo ve výši 
šedesáti milionů. To je ale kryto z úspor. 
Názor, že bychom měli šetřit, vnímáme. Nic-
méně jsme v situaci, kdy spuštěním investic 
nezatěžujeme pokladnu úvěry a děláme vše 
lidově „ za své“. Proto nespatřuji důvod akce 
a jejich přípravu odkládat. Pro zajímavost – 
dluhová služba činila v roce 2014 více jak pa-
desát milionů korun, nyní je lehce přes dva-
cet milionů. Způsobeno je to bohatými roky, 
které vykazovaly vyšší příjmy do městské 
pokladny, ale také nezadlužováním a využí-
váním státních či evropských dotací na řadu 
realizovaných akcí. Některá města jdou 
stejnou cestou jako Slavkov u Brna, některá 
zmrazila vše a na provoz si berou půjčky, což 
nevidím jako optimální cestu.

Považoval bych za chybu, pokud bychom 
čekali do jara na hospodářský výsledek města, 

následně na červnové zastupitelstvo, potom 
na soutěž a na podzim pozvali bagry. To už 
bychom měli na krku zimu a neudělali by-
chom opět nic! Příprava rekonstrukce prů-
měrně velké ulice trvá dva roky. Dva roky se 
k tomu vyjadřují všichni majitelé pozemků, 
sousedé, správci sítí, policie a řada dalších or-
gánů a institucí! Proto bylo důležité zahrnout 
balík investic právě přímo do rozpočtu pro rok 
2021, aby se začalo s přípravou v lednu. 

A kterých akcí se to týká? O těch stěžej-
ních jako je zahájení rekonstrukce průtahu 
městem, opravy střechy základní školy Ko-
menského, opravě ulice Malinovského nebo 
dovybavení zámeckého parku se dočtete dále 
ve zpravodaji. Ostatně – na poslední dvě 
zmíněné akce máme velké šance na získání 
dotací (u zámeckého parku již máme žádost 
schválenou), a tak se peníze do městského 
rozpočtu vrátí.

Významné jsou ale také akce, které v uli-
cích příští rok nebudou vidět, ale my bude-
me připraveni na „povel“, pokud se spustí 
příslušné dotační fondy. Bez hotových pro-
jektů si totiž o penězích z jiných rozpočtů 
můžeme nechat jen zdát. Projektové doku-
mentace se budou vytvářet pro ulice Jirásko-
va, Polní, Havlíčkova, přechod pro chodce 
Tyršova–Čelakovského naproti Svojsíkova 
parku, Sídliště Nádražní. Připravíme také 
projekt na zadržování přívalových srážek 
za kotelnou na Zlaté hoře. Do fáze staveb-
ního povolení dotáhneme také přístavbu 

mateřské školy na Koláčkově náměstí nebo 
retenci dešťových vod ze zámeckých střech. 
Dále bych zmínil projekt na havarijní dům č. 
p. 63 na ulici Husova, architektonickou sou-
těž na proluku vedle SC Bonaparte, veřejné 
osvětlení, studii revitalizace škvárového 
hřiště s přilehlým parkováním a řadu jiných 
drobných projektů.

Vážení Slavkováci. Máme za sebou nároč-
ný rok. Jsou mezi námi spoluobčané, kteří 
zažívají životní zvraty. Podnikatelé, kteří 
celý rok žijí v nejistotě. Rodiče, kteří si sáhli 
na dno svých sil, aby dokázali zajistit svým 
dětem vzdělání a sobě udržet práci. Zdra-
votníci starající se v téměř válečné atmo-
sféře o nás a naše blízké. Senioři, které tíží 
strach a osamění. Učitelé, kteří se potýkají 
s nástrahami „online“ světa, aby ve svých 
žácích, a našich dětech, udrželi zápal pro 
učení… Dnešní doba je plná neviditelných 
hrdinů. Jedinou cestou, jak všechnu tuto tíhu 
zvládnout, je vzájemná ohleduplnost a empa-
tie. Pak už je jen malý krůček k tomu, aby-
chom se alespoň mezi sebou dokázali občas 
na sebe usmát. 

Popřejme si tedy klidné a hlavně zdravé 
svátky. Letos více, než kdy jindy, máme šanci 
si uvědomit, jak je důležité je trávit v kruhu 
svých blízkých. Přestože ještě nový rok ne-
budeme moci přivítat se salvami a ohňostro-
jovou parádou, věřme tomu, že v roce 2021 
zazáří pověstné „světlo na konci tunelu“.

 Michal Boudný, starosta města

Advent
(Dokončení ze strany 1)

Popeláři sváží odpad i na Štědrý den
Harmonogram vývozu odpadu v době vá-

nočních svátků a v novém roce:

52. týden – sudý týden
Pondělí 21. 12. 2020 – budou probíhat 

vývozy odpadu dle pravidelného svozového 
plánu

Úterý 22. 12. 2020 – budou probíhat vývo-
zy odpadu dle pravidelného svozového plánu

Středa 23. 12. 2020 – budou probíhat vývo-
zy odpadu dle pravidelného svozového plánu

Čtvrtek 24. 12. 2020 – budou probíhat 
vývozy odpadu dle pravidelného svozového 
plánu

Pátek 25. 12. 2020 – nebudou probíhat 
vývozy odpadu

Sobota 26. 12. 2020 – budou probíhat vý-
vozy odpadu z 25. 12. 2020

53. týden – lichý týden
Pondělí 28. 12. 2020 – budou probíhat 

vývozy odpadu dle pravidelného svozového 
plánu

Úterý 29. 12. 2020 – budou probíhat vývo-
zy odpadu dle pravidelného svozového plánu

Středa 30. 12. 2020 – budou probíhat vývo-
zy odpadu dle pravidelného svozového plánu

Čtvrtek 31. 12. 2020 – budou probíhat 

vývozy odpadu dle pravidelného svozového 
plánu

Pátek 1. 1. 2021 – nebudou probíhat vý-
vozy

Sobota 2. 1. 2021 – budou probíhat vývozy 
odpadu z 1. 1. 2021

Sběrné dvory budou 24., 25., 26., 31. 12. 
2020 a 1. 1. 2021 pro veřejnost uzavřeny.

Sběrné dvory budou otevřeny 21., 22., 23., 
28., 29. a 30. 12. 2020 (dle řádné otevírací 
doby sběrných dvorů – nejedná se o náhradní 
termíny).

vs

Poplatky za komunální odpad a ze psů
Prodej známek na popelnice na rok 2021 

bude zahájen dne 6. 1. 2021 od 7.30 h. na po-
kladně městského úřadu. Vzhledem k mimo-
řádným protiepidemickým opatřením bude 
povolen vstup do prostor pokladny pouze jed-
notlivě. Upozorňujeme také, že typ svozu lze 
měnit jen na začátku kalendářního roku. Pokud 
se rozhodnete změnit typ svozu nebo chcete 
ohlásit změnu vlastníka nemovitosti, dopo-
ručujeme přinést s sebou předem vyplněný 
formulář Ohlášení plátce poplatku za komu-
nální odpad. Ten naleznete na www.slavkov.
cz v kolonce: Elektronické služby – Jak si vyří-
dit? – Místní poplatky – odpad a psi – Ohlášení 
plátce za komunální odpad (Formulář).

Kolik stojí známky na popelnice?
•  2 000 Kč/ rok za sběrnou nádobu na směsný 

odpad o objemu 110 l se svozem 1x za týden 
(Typ „A“),

•  1 500 Kč/ rok za sběrnou nádobu na směsný 
odpad o objemu 110 l se svozem 1x za 2 týd-
ny (Typ „C“),

•  1 300 Kč/ rok za sběrnou nádobu na směsný 
odpad o objemu 110 l se svozem 1x za měsíc 
(Typ „M“),

•  18 800 Kč/ rok za sběrnou nádobu na směs-
ný odpad o objemu 1100 l (kontejner) se 
svozem 1x za týden.

Poplatek ze psů je splatný v období 
od 1. ledna do 30. června příslušného kalen-
dářního roku. Sazba poplatku zůstává stejná 
jako v předchozích letech, tzn. v základní 
sazbě za prvního psa majitel zaplatí 250 Kč, 
za druhého a každého dalšího pak 375 Kč. 
Obyvatelé starší 65 let platí sazbu sníženou 
na 200 Kč za prvního psa a 300 Kč za kaž-
dého dalšího psa. Úplné osvobození mají dr-
žitelé průkazu ZTP a ZTP/P, dále osoby ne-
vidomé, osoby provozující útulek pro zvířata 
nebo osoby, kterým stanoví povinnost držení 
a používání psa zvláštní právní předpis. vs

Platbu za poplatky je možné provést buď v hotovosti, nebo platební kartou.
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
92. schůze RM – 23. 11. 2020

1. RM schvaluje z pověření ZM ze dne 9.12.2019, 
číslem usnesení 158/10/ZM/2019 radu města Slavkov 
u Brna schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 
2020 formou rozpočtových opatření, soubor rozpočto-
vých opatření v předloženém znění

2. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových 
opatření v předloženém znění

3. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh 
plánu tvorby a čerpání Fondu dopravní infrastruktury 
v předloženém znění.

4. RM doporučuje ZM schválit tvorbu a čerpání Fon-
du správy majetku pro rok 2021 v předloženém znění.

5. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší 
hospodářské činnosti pro rok 2021 v předloženém zně-
ní.

6. RM schvaluje přepočet poplatků za služby na 3 
ordinační dny MDDr. Evě Kašparové, IČ: 05678722, 
v pronajatých prostorách pro zubní ambulanci ve II. NP 
na ve Slavkově u Brna, Tyršova č.p. 324.

7. RM neschvaluje snížení nájemného MDDr. Evě 
Kašparové, IČ: 05678722, v pronajatých prostorách pro 
zubní ambulanci ve II. NP na ve Slavkově u Brna, Tyr-
šova č.p. 324.

8. RM souhlasí s uzavřením tří Doplňků servisní 
smlouvy o provádění technické péče na strojích XEROX 
typu P3635 (výrobní čísla 3220765058, 3968235132, 
3968248242) a stroj typu WC5330 (výrobní číslo 
3329241695) se společností SPIN SERVIS s.r.o., Škrou-
pova 3018/62, 636 00 Brno, IČ: 25583735 v předlože-
ných zněních.

9. RM schvaluje program 18. zasedání zastupitelstva 
města v předloženém znění.

93. schůze RM – 30. 11. 2020
1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových 

opatření v předloženém znění
2. RM doporučuje ZM schválit nový statut Fondu do-

pravní infrastruktury dle předloženého návrhu.
3. RM ruší usnesení č. 1363/92/RM/2020 přijaté 

na 92. schůzi rady města. 
4. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh 

plánu tvorby a čerpání Fondu dopravní infrastruktury 
v předloženém znění.

5. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody 
o podmínkách vybudování stavby parkovacího stání 
k RD s manželi Petrem a Katarínou Konečnými, oba by-
tem na pozemku parc. č. 1806 v k. ú. Slavkov u Brna, 
který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

6. RM schvaluje realizaci projektu: „Malinovského - 
rekonstrukce zpevněných ploch“.

7. RM doporučuje ZM schválit podání žádosti města 
o dotaci MMR na projekt „Malinovského - rekonstrukce 
zpevněných ploch“. 

8. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Zpraco-
vání adaptační strategie pro Slavkov u Brna“ dle před-
loženého návrhu zadávací dokumentace s hodnotícím 
kritériem nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

9. RM rozhoduje, že na základě zprávy o posouze-
ní a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na akci 
„Revitalizace zámeckého parku“, byla nejvýhodnější 
nabídka předložena uchazečem Tocháček spol. s r.o., 
Slovinská 36, 612 00 Brno, IČO: 44961367.

10. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Revitalizace zámeckého parku“ se společností To-
cháček spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno, IČO: 
44961367, dle předloženého návrhu za podmínky, že 
bude schváleno financování zastupitelstvem města.

11. RM schvaluje zahájení výběrového řízení na akci 
poptávka úklidových prací na poliklinice ve Slavkově 
u Brna dle přiloženého návrhu zadávacích podmínek 
soutěže.

12. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 5, Sídliště Nádražní 1193, Slavkov u Brna, 
s manžely Pavlem a Janou Kolářovými. Nájemní smlou-

va bude uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2022 s ná-
jemným dle aktuálního ceníku nájemného pro obecní 
byty.

13. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní 
smlouvě ze dne 5. 11. 2019 k bytu č. 8, Zlatá Hora 1229, 
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Evou Holubářovou, 
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31. 12. 2022 
za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

14. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 5, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, s paní 
Sabinou Veselou. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou do 31. 12. 2022 s nájemným dle aktu-
álního ceníku nájemného pro obecní byty.

15. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 2, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, s paní 
Hanou Marianou Hájkovou. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou do 31. 12. 2022 s nájemným dle 
aktuálního ceníku nájemného pro obecní byty.

16. RM neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 1, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s paní Pavlínou Ka-
jurovou.

17. RM schvaluje uzavření dodatku č. 12 ke Smlouvě 
o nájmu nebytových prostor – poliklinika č. 1/288 ze 
dne 14.2.2011, s B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o., Zlatá 
Hora 1466, Slavkov u Brna, PSČ 684 01 Slavkov u Brna, 
IČ: 60721901, v předloženém znění.

18. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace 
Diecézní charita Brno – Oblastní charita Rajhrad, síd-
lo Třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260 
ve výši 2.304 Kč.

19. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace s Diecézní charitou 
Brno – Oblastní charita Rajhrad, sídlo Třída Kpt. Jaro-
še 1928/9, 602 00 Brno, IČ: 44990260, v předloženém 
znění.

20. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ře-
ditelku ZS-A a ředitele TSMS za 2. pololetí roku 2020.

21. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ře-
ditele škol a školských zařízení za 2. pololetí roku 2020 
v předloženém znění.

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

23. RM schvaluje předložený návrh termínů a pro-
gramu schůzí rady města a zasedání zastupitelstva 
města na I. pololetí roku 2021.

94. schůze RM – 7. 12. 2020
1. RM doporučuje ZM schválit návrh smlouvy o vy-

tvoření dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice 
a stanovy.

2. RM schvaluje uzavření předloženého Dodatku č. 
1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomo-
ravského kraje na realizaci akce „Tenkrát ve Slavkově 
1805“ mezi Jihomoravským kraje, Žerotínovo náměstí 
3, 601 82 Brno, IČO: 70888337, jako poskytovatelem 
a městem Slavkov u Brna jako příjemcem.

3. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace spol-
ku SK FBC Slavkov, Sídliště Nádražní 1182, 684 01 Slav-
kov u Brna, IČ: 22757805, ve výši 10.000 Kč.

4. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotace se spolkem SK FBC 
Slavkov, Sídliště Nádražní 1182, 684 01 Slavkov u Brna, 
IČ: 22757805, v předloženém znění.

5. RM bere na vědomí informaci o žádostech ZS-A 
o dotace z rozpočtu Ministerstva kultury pro rok 2021. 
RM bere na vědomí informace o zrušení dotace z Pro-
gramu udržitelnosti pro muzea zřizovaná nestátními 
subjekty pro rok 2020.

6. RM doporučuje ZM změnit v územním plánu vyu-
žití pozemků parc. č. 340/1, 340/2, 340/3, 342, 340/14, 
340/15, 340/16, 341/13, 346/6, 341/6, 341/5, 343/1, 
344, část 343/6, část 343/16, část 343/15 v k. ú. Slav-
kově u Brna ze současného využití na OV – občanskou 
vybavenost. RM doporučuje ZM zařazení tohoto podně-

tu na změnu územního plánu do probíhající změny č. 1 
územního plánu Slavkova u Brna.

7. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o zří-
zení služebnosti v prospěch města Slavkov u Brna 
na pozemcích parc. č. 348/1, parc. č. 3799/1 a parc. č. 
337/5, vše v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví České 
republiky se společností Povodí Moravy s.p., Dřevařská 
932/11, 602 00 Brno v rozsahu plynovodní přípojky 
a přípojky dešťové kanalizace.

18. zasedání ZM – 7. 12. 2020
1. ZM bere na vědomí zápis z 15. zasedání finanč-

ního výboru.
2. ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k veřejnopráv-

ní smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2020 s posky-
tovatelem sociálních služeb Diecézní charitou Brno, 
IČ 44990260, ve výši 99.090 Kč, z toho 75.000 Kč pro 
pečovatelskou službu a 24.090 Kč pro centrum denních 
služeb.

3. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov 
u Brna za III. čtvrtletí roku 2020 v předloženém znění.

4. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské 
činnosti za III. čtvrtletí roku 2020 v předloženém znění.

5. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření 
v předloženém znění. ZM bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 52, č. 61–63.

6. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření (II) 
v předloženém znění

7. ZM projednalo návrh rozpočtu města Slavkov 
u Brna na rok 2021 v předloženém znění a akceptuje 
navrženou změnu: u ORJ 40 – Odbor správy majetku, in-
vestic a rozvoje – zámecký park MAS – IROP předfinan-
cování + spol. se navyšuje o 1.000.000 Kč, ORJ 40 – Re-
konstrukce ul. Malinovského se snižuje o 1.000.000 Kč.

8. ZM schvaluje návrh rozpočtu města Slavkov 
u Brna na rok 2021 v podrobnosti závazných ukazatelů 
rozpočtu města Slavkov u Brna na rok 2021 ve znění 
upraveném podle bodu I.

9. ZM schvaluje uhrazení schodku rozpočtu a splátky 
dlouhodobých přijatých půjčených prostředků na polož-
ce 8124, formou úhrady z Třídy 8 – Financování, po-
ložkou 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků 
na bankovních účtech města Slavkov u Brna ve výši 
63.474.800 Kč v předloženém znění.

10. ZM pověřuje radu města Slavkov u Brna schva-
lovat a provádět změny rozpočtu na rok 2021 formou 
rozpočtových opatření v předloženém znění: 1) u závaz-
ného ukazatele rozpočtu – Třída 4 – Přijaté transfery 
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 
příjmy – přijaté neinvestiční dary, Třídy 3 – Kapitálové 
příjmy – přijaté dary na pořízení dlouhodobého ma-
jetku a s tím související změny výdajových ukazatelů, 
4) schvalovat zapojení nevyčerpaných dotací, vratek 
dotací a příspěvků na základě finančního vypořádání 
a s tím související změny rozpočtu, 5) schvalovat zapo-
jení smluvních závazků – výdajů, které byly provedeny 
v předchozím roce, ale nebyly uhrazeny a s tím souvise-
jící změny rozpočtu. 

11. ZM pověřuje radu města Slavkov u Brna schva-
lovat a provádět změny rozpočtu na rok 2020 do kon-
ce roku 2020 k zajištění plynulého hospodaření města 
Slavkov u Brna.

12. ZM schvaluje plán tvorby a čerpání Fondu rezerv 
a rozvoje města Slavkov u Brna na rok 2021 v předlo-
ženém znění.

13. ZM projednalo návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu města Slavkov u Brna na období 2022–2025 
v předloženém znění a návrh akceptuje.

14. ZM schvaluje návrh střednědobého výhledu 
rozpočtu města Slavkov u Brna na období 2022–2025 
v předloženém znění.
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Provoz finančního úřadu 
na konci roku 2020

Pracoviště Finančního úřadu pro Jihomo-
ravský kraj budou až do konce roku pro veřej-
nost přístupná v omezeném provozu. Provoz 
podatelen a pokladny (ÚzP Brno I, Příkop 25) 
bude omezen pouze na pondělí a středu od 8 
do 13 hodin.

Posledním dnem pro příjem plateb v po-
kladně finančního úřadu je středa 16. 12. 2020 
do 13 hodin. Ve dnech, kdy bude pokladna 
uzavřena, lze daňové povinnosti i nadále hra-
dit bezhotovostním převodem z bankovního 
účtu nebo poštovní poukázkou prostřednic-

tvím České pošty. Pokladna bude znovu ote-
vřena dne 6. 1. 2021.

Pracoviště v tzv. „optimalizovaném re-
žimu 2+2“ budou koncem roku 2020 zcela 
uzavřena. V našem kraji se jedná o praco-
viště v Bučovicích, Mikulově, Slavkově 

u Brna a v Morav-
ském Krumlově.

Na informační lin-
ku Finanční správy 
225 092 392 můžete 
volat i v posledním 
prosincovém týdnu, 
ve dnech 28.–31. 12. 
v čase 8–13 hodin.

Veřejnosti doporu-
čujeme, aby na mi-

nimum omezila osobní návštěvu na úřadu 
a ke komunikaci se správcem daně využívala 
zejména elektronické formy komunikace. Te-
lefonní a e-mailové spojení nalezne veřejnost 
na stránce finančního úřadu.

vs

Tříkrálová sbírka 2021?  
Zatím není jisté, zda bude skutečná nebo online

Tříkrálová sbírka 2021 se blíží, těšíme se 
na koledu a věříme, že ani vy si nenecháte se-
tkání s koledníky ujít. Slova „My tři králové 
jdeme k vám“ i známá melodie zazní v ulicích 
měst po celé zemi a také na webu Tříkrálové 
sbírky. Budeme kole-
dovat ONLINE, ale 
i naživo všude tam, 
kde to epidemiolo-
gická situace umožní. 
Respektujeme součas-
nou situaci, ale tři krá-
lové jsou odhodlaní vás o koledu nepřipravit. 
Tříkrálová sbírka bude!

Přípravy na ročník 2021 probíhají, charity, 
koordinátoři i koledníci se připravují na to, 
aby mohli přinést radost a požehnání do va-
šich domovů a poprosit o dar na Třikrálovou 
sbírku. S napětím přitom sledují neustále se 
proměňující situaci.

Nyní už je jisté, že koleda se uskuteční ji-
nak, než jak ji známe. Věříme, že ve většině 
měst a obcí vyrazí koledníci do ulic, za dodr-
žení přísných hygienických opatření, s rouška-
mi a rozestupy, ale tradičně s dobrou náladou 

a poselstvím o lidské solidaritě a soudržnosti, 
které je dnes potřeba více než kdy jindy. Kvůli 
zajištění bezpečnosti by se nemělo koledo-
vat ve vnitřních prostorách, budou zrušeny 
všechny hromadné akce pro koledníky i dárce, 
fyzicky se neuskuteční tradiční žehnání koled-
níkům, zrušen je například tradiční tříkrálový 
průvod v centru Prahy, televizní Tříkrálový 

koncert odehrají interpreti bez diváků. Věříme 
ale, že si vše vynahradíme později.

Rozhodně vás však nechceme připravit 
o zážitek z koledování. A nyní už víme, že 
o něj nepřijdete. Pokud tři králové nezazvoní 

přímo u vás, otevřete 
jim ONLINE dveře 
a zažijte stejně krás-
ný pocit, jako když 
na vašem prahu zpívá 
parta zmrzlých koled-
níčků jen pro vás. Ob-

darujte je a přijměte požehnání. Vše již brzy 
na našem webu www.trikralovasbirka.cz. 

Zda se bude ve Slavkově skutečně koledo-
vat, se dozvíte na webových stránkách hodo-
nin.charita.cz. 

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na se-
tkání, ať už skutečné, či virtuální.

Oblastní Charita Hodonín

15. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské 
činnosti pro rok 2021 v předloženém znění.

16. ZM schvaluje tvorbu a čerpání Fondu správy ma-
jetku pro rok 2021 v předloženém znění.

17. ZM schvaluje nový statut Fondu dopravní infra-
struktury dle předloženého návrhu.

18. ZM schvaluje předložený návrh plánu tvorby 
a čerpání Fondu dopravní infrastruktury v předloženém 
znění.

19. ZM schvaluje dotační program „Podpora veřej-
ně prospěšných činností“, dotační program „Podpora 
činností organizací pracujících s mládeží“ a Individuální 
dotace včetně jejich příloh v předloženém znění.

20. ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní na část pozemku parc. č. 70 – ostatní 
plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 40 m2 z vlast-
nictví města Slavkov u Brna do vlastnictví pana Jiřího 

Žigraie, za cenu dle znaleckého posudku, který bude 
vypracován v době prodeje pozemku. Vše za podmínky 
vydání pravomocného stavebního povolení do pěti let 
od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Náklady 
spojené s budoucím převodem nemovitosti uhradí ku-
pující. Daňové povinnosti budou splněny dle platného 
zákona.

21. ZM nesouhlasí se zveřejněním záměru prodeje 
částí pozemku parc. č. 2690/74 ostatní plocha v k.ú. 
Slavkov u Brna o celkové výměře cca 492 m2 dle před-
ložených žádostí.

22. ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí kupní na pozemek parc. č. 3189/77 v k.ú. Slavkov 
u Brna o výměře 16 m2 z vlastnictví pana Mojmíra Ho-
láska do vlastnictví města Slavkov u Brna za celkovou 
cenu 6 400 Kč (400 Kč za m2). Vše za podmínky vybu-
dování komunikace do pěti let od uzavření smlouvy 

o smlouvě budoucí kupní. Náklady spojené s budoucím 
převodem nemovitosti uhradí kupující. Daňové povin-
nosti budou splněny dle platného zákona.

23. ZM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci, bu-
doucích převodech infrastruktury na výstavbu II. etapy 
veřejné infrastruktury na ulici Lesní dle předloženého 
návrhu.

24. ZM schvaluje předložený návrh plánovací smlou-
vy na výstavbu veřejné infrastruktury pro rodinné domy 
s manželi Ing. Tomášem Türkem a Mgr. Michaelou Türko-
vou, a JUDr. Marií Buchtovou.

25. ZM schvaluje podání žádosti o dotaci MMR 
z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova, dotač-
ního titulu DT 117D8220A – Podpora obnovy místních 
komunikací a pověřuje starostu k zajištění potřebné 
dokumentace.

Úplné znění na www.slavkov.cz

Změna úřední doby 
městského úřadu 23. 12.

Městský úřad má pro veřejnost otevřeno 
stále dle platného nařízení vlády pouze dva 
dny v týdnu omezenou dobu. Do odvolání 
jsou tedy úřední hodiny stanoveny

Pondělí 7–12 h.
Středa 12–17 h.
Drobnou změnou bude pouze středa 23. 

12., kdy úřad bude otevřený od 7 do 12 h.
Ve středu 30. 12. se nic nemění, úřední ho-

diny standardně 12–17 h.
Informace o přítomnosti a kontaktech 

jednotlivých pracovníků městského jsou 
zveřejněny na stránkách www.slavkov.cz. 
Pracovníky můžete kontaktovat v jakýkoli 
pracovní den a hodinu. vs

Hřbitov o Vánocích
Technické služby oznamují občanům 

prodloužení provozní doby místního hřbi-
tova v období vánočních svátků. Hřbitov 
bude od středy 23. prosince 2020 do ne-
děle 3. ledna 2021 pro veřejnost přístupný 
do 21 hod. vs

16. 12. středa Úřední hodiny 8–13 h.
Poslední den pro příjem plateb v hotovosti

21. 12. pondělí Úřední hodiny 8–13 h.

23. 12. středa Úřední hodiny 8–13 h.

28. 12. pondělí Úřední hodiny 8–13 h.

30. 12. středa Úřední hodiny 8–13 h.

Pošlete jednorázovou nebo trvalou DMS ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90

na číslo: 87 777. Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.
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Již od počátku našeho volebního období 
slibujeme našim občanům, že se dočkají vý-
znamných rekonstrukcí chodníků a silnic. 
Šest let jsme společně s Jihomoravským kra-
jem připravovali projekt na opravu průtahu 
městem v délce téměř tři kilometry. Od Penny 
přes Bučovickou, podél cyklostezky až ke kři-
žovatce se silnicí I/50. Na tak významnou akci 
jsme odkládali peníze, které jsme záměrně ne-
utráceli za drobné úseky rozeseté po městě. 
A že by to bylo potřeba!

A nyní je to tady. Za několik měsíců 
spustíme dvouletý projekt v odhadované 
hodnotě 116 milionů korun. Město bude 
spolufinancovat opravu chodníků, parkova-
cích stání a veřejného osvětlení částkou cca 
30 milionů korun. A to je jen jedna z prio-
ritních akcí, kterých se v příštím roce do-
čkáme. Od jara se také začne řešit žalostný 
stav velmi frekventované silnice na Mali-
novského ulici nebo zatékající střecha ZŠ 
Komenského. Přestože investujeme, vní-
máme, že je potřeba se uskromnit v provoz-
ních výdajích, kde jsme seškrtali více než 
7 milionů korun.

Samozřejmě si jsme vědomi toho, že výše 
schodku rozpočtu je rekordní – 63 milionů 
korun. Tento rozdíl je však dokryt úsporami 
z minulých let, kdy město intenzivně šetřilo 
právě s vědomím, že se nemusí ekonomice 
dařit tak dobře, jako tomu bylo v posledních 
letech (že to bude právě epidemie, to nás ale 
nenapadlo…). Nicméně i pro další období 
jsme vytvořili nutnou rezervu. Navíc ještě 
očekáváme bonus v podobě dotace na rekon-
strukci Malinovského. V případě, že vše dob-
ře dopadne, budeme mít o dalších 10 milionů 
korun v rezervě navíc.

Ano, rozpočet nepočítá s dopady souvisejí-
cími se změnami zdanění mezd. V této nejis-
totě jsou nyní bohužel všechny samosprávy. 
Pesimistické propočty však hovoří o maxi-
málním propadu 12 milionů korun. Vzhledem 
k připravovaným kompenzacím pro města 
a vzhledem k naší rezervě, to nepředstavuje 
nebezpečí pro rozpočet příštího roku.

V příštím roce se také zaměřujeme na do-
končení projektových prací rozpracovaných 
projektů. Někomu se možná může zdát, že se 
pouštíme do zbytečné práce, když nás čeka-
jí chudé roky. Jenže prioritou tohoto vedení 
je maximální využití dotačních titulů, které 
se v příštích letech nabízejí. Tak jako tomu 
bylo doposud. Vždyť bez dotací by Slavkov 
nikdy nemohl pomýšlet na nový stadion, pří-
stavbu školy nebo opravu zámeckého areálu. 
V tomto trendu chceme pokračovat i nadále 
a bez projektů s platným stavebním povole-
ním na žádné vnější peníze pomýšlet nemů-
žeme.

Co bude dál? To napoví vývoj ekonomiky 
našeho státu. Pokud se s krizí vyrovnáme bě-
hem následujících dvou let a česká ekonomi-
ka nastartuje, nemám o další vývoj ve městě 
strach. Investiční možnosti města jsou načrt-
nuty ve střednědobém rozpočtu. Pokud bude-
me rozumní ve výdajích, můžeme v následu-
jících volebních obdobích zvládnout i velké 
investice. Ale víme, že budeme stavět na 100 
a více let – bez dlouhodobých úvěrů v kombi-
naci s dotacemi se neobejdeme. 

Marie Jedličková, místostarostka města

  tis. Kč

Příjmy

Daňové 114 038,00

Nedaňové – ostatní 12 291,50

Nedaňové – příjmy z nájmů bytů a nebytových prostor 14 734,00

Kapitálové 200,00

Přijaté transfery 31 097,40

z toho 26 600 příspěvek státu na chod MU  

Příjmy celkem 172 360,90
 

Výdaje

Běžné 136 877,50

Kapitálové 94 750,00

Splátky dlouhodobých úvěrů 4 208,20

Nesplacené úvěry k 1. 1. 2021 – cca 20 536 mil. Kč  

pokrytí schodku rozpočtu – čerpání fondů -63 474,80

Výdaje celkem 172 360,90

Běžné výdaje

Příspěvky města na provoz:  

TSMS 19 950,00

ZS-A Slavkov (zámek, knihovna, SC Bonaparte…) 11 800,00

ZŠ Komenského 5 170,00

ZŠ Tyršova 2 891,00

MŠ Zvídálek 1 348,00

ZUŠ 250,00

DDM 250,00

Výdaje státní správa a samospráva  

Kancelář tajemníka (včetně DSH) 600,00

Stavební úřad 2 090,00

Životní prostředí (včetně odpadového hospodářství) 6 510,00

Finanční odbor 1 327,30

Odbor správy majetku, investic 2 850,00

Správa majetku – městské byty a nebytové prostory 13 149,00

Odbor sociálních věcí (včetně SPOD) 6 255,20

Odbor správních činností 5 846,50

Odbor vnějších vztahů – ostatní výdaje 1 500,00

Odbor vnějších vztahů – dotace spolkům 1 500,00

Městský úřad – ostatní výdaje 11 569,00

Městský úřad – odměny ZO 3 651,00

Městský úřad – osobní náklady 34 453,40

Městská policie 3 917,10

Běžné výdaje celkem 136 877,50

Kapitálové výdaje

Investiční účelové příspěvky – ZŠ Komenského 800,00

Investiční účelové příspěvky – PO ZS-A 200,00

Souhrn – akce pod 2 mil. 13 300,00

Výkupy pozemků 3 800,00

Rekonstrukce střechy Bučovická 2 500,00

Litavská – výměna kotlů 2 500,00

Zámecký park – předfinacování a spoluúčast (z toho dotace 5 mil. Kč) 7 300,00

Průtah městem – spoluúčast 10 000,00

Rekonstrukce ulice Malinovského 28 000,00

Rekonstrukce střechy ZŠ Komenského 17 000,00

Budova radnice – rekonstrukce elektroinstalace a vybudování struktu-
rované kabeláže, EZS a EPS 6 000,00

Úsekové měření rychlosti 3 200,00

Městská policie 150,00

Kapitálové výdaje celkem 94 750,00

Rozpočet 2021 města Slavkov u Brna

Městský rozpočet pro rok 2021: investujeme z úspor
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Co se podařilo v letošním roce? Fotky   promlouvají

Kickbox
Na pretižním galavečeru bojových 
sportů 4Corners III v brněnském So-
nocentru se představil i nový klub 
ze Slavkova a Brna. Michal Zezulka 
vybojoval titul mistra ČR.

Napoleonské hry
Slavkov v srpnu opět ožil napoleonskou atmo-
sférou. Ve vojenské uniformě se objevil i Václav 
Vydra v roli knížete Lichtenštejna.

Zámecké valy a osvětlení zámku
Přístupné opravené zámecké valy, osvětlený zámek ze všech světových 
stran. Schodiště z parku do valů i výtah do prohlídkových tras zámku. 
Zámek se v tomto roce dočkal jedněch z nejnáročnějších oprav.

Zeď a altán
Čtyři sta metrů barokního 
zdiva podél severní strany 
parku i unikátní dřevěný 
čínský altán se dočkaly 
po mnoha letech zaslou-
žených oprav. V polovině 
května ukončili stavbaři 
práce, které vrátily zdi ne-
jen její původní podobu, 
ale v délce 80 metrů ji 
postavili zcela nově. Ob-
nova památek v zámec-
kém areálu byla z 90 % 
hrazena z evropských 
a státních peněz.

Chodník Tyršova
Oprava chodníku v ulici Tyršova pokračovala i v tomto 
roce. Od podzimu se stavbaři pohybují v téměř půlki-
lometrovém úseku od polikliniky po ulici Pod Oborou. 
Nový chodník vznikl také v ulici Pod Vinohrady.

Moderní gymnastika
Třináctiletá Slavkovanka Isabela Hortová zazářila 
na prestižním světovém závodu Grand Prix Brno 
v kategorii mezi šestnáctiletými soupeřkami. Isabela 
dosáhla nejlep-
šího umístění ze 
všech českých 
gymnastek 
– obsadila 
11. místo 
ve víceboji a 5. 
místo v soutěži 
národních týmů.

Hasičská základna
Vedle autobusového nádraží stojí nová hasičská stanice. 
Od poloviny června se do ní nastěhovali profesionální hasiči, 
kteří dosud sdíleli prostory ve staré hasičce v ulici Malinov-
ského.

Atletika
Slavkov se může pyšnit mistry Jihomoravského kraje atle-
tických přípravek. Družstvo 16 slavkovských atletek a atle-
tů se do finále probilo po zcela suverénních vítězstvích.

Letní scéna Divadla Bolka Polívky
Letní scéna Divadla Bolka Polívky se zařadila již do pravi-
delného kulturního kalendáře ve Slavkově.

Pohádkoland
Zámecký park letos v červenci hostil jeden z největ-
ších rodinných festivalů Pohádkoland. Organizátor se 
s akcí chce vrátit i v příštím roce.
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Hudba Hradní stráže
Již po třetí zavítala v září na nádvoří slavkovské-
ho zámku jedna z nejprestižnějších dechových 
hudeb v České republice – Hudba Hradní stráže 
a Policie ČR.

Sochy
Od roku 2018 město Slavkov 
u Brna začalo s postupnou zá-
chranou unikátního souboru 
barokních soch v zámeckém 
parku. Za poslední tři roky 
se tak již opravilo nebo 
opravuje 29 soch. To je více 
než polovina ze všech soch 
a plastik, které se nacházejí 
ve venkovním areálu zámku. 
Na renovaci soch město čerpá 
pravidelně dotaci z Mini-
sterstva kultury. V obnově 
souboru chce pokračovat 
i v následujících letech.

Cheerleaders
Trofej pro vítězku Cheerleaders Perfor-
mance roku získala Aneta Macharová 
z týmu Glitter Stars Slavkov u Brna, 
která se v loňském roce stala mistryní 
ČR v kategorii Freestyle Pom a v této 
kategorii spolu se svou sestrou Sabinou 
reprezentovaly ČR na pohárové soutěži 
v Itálii a na ME v Petrohradu.

Zimní plavci
Slavkovští zabodovali na mistrovství republiky v závodě 
na pět kilometrů. V pětikilometrovém závodě získali 
ve svých kategoriích devět medailí.

Kruhový objezd u Lidlu a budoucí 
obchodní centrum
Dlouho plánovaná stavba obchodního centra LIDL v areálu 
bývalého cukrovaru odstartovala letos v červenci stavbou 
kruhové křižovatky. Prodejna bude otevřena na jaře 2021.

Čokofest
Jak chutná čokoláda s pepřem či tymiánem se lidé mohli přesvědčit 
na zářijovém Čokofestu. Netradiční dobroty i nový festival plný chutí 
do Slavkova přivezl rodák z Francie Chris Delattre.

100 let 
skautingu
Slavkovští skauti si 
letos připomněli sté výročí 
od svého založení. Přestože 
jejich bohatý program 
naplánovaný v průběhu 
celého roku zhatila protie-
pidemická opatření, stihli 
skauti zorganizovat několik 
veřejných akcí, přednášek 
a her v ulicích. V zámec-
kém parku se také v září 
uskutečnil víkendový tábor 
s podsadovými stany, týpí 
i táborákem.

Veteranfest
Téměř 900 registrovaných automobilů, motocyklů, traktorů, autobu-
sů…velorexů… zaparkovalo v září v zámeckém parku ve Slavkově 
u Brna. Jeden z největších srazů historických vozidel Veteranfest 2020 
potvrdil svou pověst a neskolil ho ani náhradní termín.

MČR v běhu 
na 10 km 
ve Slavkově 
Slavkovský stadion byl 
v červnu hostitelem 
domácího republi-
kového šampionátu 
v běhu na 10 000 
metrů na dráze.





10 12/2020SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MAS Slavkovské bojiště chystá regionální značku
Místní akční sku-

pina (MAS) Slav-
kovské bojiště se 
snaží dlouhodobě 
podporovat místní 
podnikatele, jednak 
zpracováním výzev 

z Programu rozvoje venkova nebo vlastními 
projekty, např. propagací místních řemeslníků 
v „Katalogu řemeslné výroby“. 

Na jaře letošního roku spustila MAS pro-
voz nového webu www.slavkovsketrziste.cz 
a facebookový profil www.facebook.com/
Slavkovsketrziste, kde shromažďuje aktu-
ální nabídku produktů a služeb na území 
MAS Slavkovské bojiště. V nabídce jsou 
kromě místních potravin a nápojů (např. 
z farem, pivovarů, vinařů) i zastoupení re-
staurací, řemeslníků, masérů, služeb foto-
grafů. V současné době rozšiřujeme portál 
Slavkovské tržiště o objednávkový formu-

lář, který urychlí spojení mezi „trhovcem“ 
a kupujícím. 

Další připravovanou aktivitou je založení 
regionální značky, kterou chceme podpořit to 
nejlepší a originální z naší oblasti a samozřej-
mě tím i místní ekonomiku v současné nelehké 
situaci. Regionální značka zviditelní náš regi-
on, může být udělena řemeslným výrobkům 
a uměleckým dílům (např. výrobky ze dřeva, 
slaměné ozdoby, krajky, šperky, keramika, 
sklo, papírové obaly, upomínkové předměty, 
nábytek), potravinám a zemědělským produk-
tům (např. mléko, sýry, maso, vejce, pečivo, 
obiloviny, ovoce, zelenina, víno, nápoje, med), 
přírodním produktům (např. lesní plody, léčivé 
byliny, čaje, extrakty z rostlin pro kosmetic-
ké účely, rákos). Značka může zahrnovat také 
služby v cestovním ruchu (ubytovací a stravo-
vací zařízení) a „zážitky“, tj. specificky zamě-
řené služby nebo typické akce.

Regionální značku chystáme ve spolupráci 

s Asociací regionálních značek, která aktuál-
ně zaštituje 27 regionálních značek na celém 
území ČR. Pro zájemce bude hned po novém 
roce uspořádáno setkání, kde budou diskuto-
vány podmínky získání certifikátu. Dále pro 
zemědělské i nezemědělské podnikatele chys-
táme školení v oblasti legislativy, účetnictví, 
public relations včetně exkurzí za příklady 
dobré praxe. Pro ty, kteří mají sen začít podni-
kat a neví čím začít, chystáme cyklus základ-
ních školení, který jim může pomoci, jakým 
směrem se vydat, co řešit a krok po kroku je 
provést systémem založení a administrace 
jejich budoucího projektu. Aktuální informa-
ce k plánovaným aktivitám najdete na www.
slavkovskebojiste.cz.

Děkujeme všem členům a příznivcům 
za podporu a přejeme klidné vánoční svátky 
a úspěšný vstup do Nového roku 2021.

Hana Tomanová
Manažerka MAS Slavkovské bojiště

Letní filmový festival
Čtrnáctidenní filmový festival v nádherném prostředí zámeckého 
parku letos navštívilo téměř tři tisíce diváků.

Výsadba komunitního sadu
Slavkované pod dozorem místního zahrádkářského spol-
ku v listopadu vysadili ovocný sad. Třicet starých odrůd 
jabloní, hrušní, meruněk, třešní, švestek… zakořenilo 
v lokalitě Kozí hory ve směru na Křenovice.

Divadelníci fungují
Jakkoli letošní situace nejvíc postihla kulturní soubory, slav-
kovští divadelníci se nenechali odradit a v dobách, kdy mohli, 
tak své umění neváhali veřejnosti ukázat. Jen v tomto roce tak 
odehráli sedm 
představení. 
Zvládli nastu-
dovat i jednu 
premiéru 
s názvem Když 
hrdličky cukro-
valy a dvakrát 
se sešli 
v divadelní 
kavárně.

Technické služby 
Technické služby budou od no-
vého roku posílené o moderní 
techniku. Do vozového parku 
přibude hákový nosič, díky 
kterému se podaří udržet sys-
tém svozu zelených kontejnerů 
na bioodpad a také zařízení 
na ekologickou likvidaci plevele. 
Město tak již nebude muset 
využívat chemické postřiky – 
na hubení plevele bude sloužit 
horká pára. Tento stroj bude 
také nasazován do boje s mast-
nými skvrnami na dlažbě nebo 
k odstraňování žvýkaček.

Oblastní 
výstava ovoce 
a zeleniny
V netradičním prostředí 
zámeckých koníren se 
v září uskutečnila tradiční 
oblastní výstava ovoce 
a zeleniny. Více než 1000 
návštěvníků obdivovalo 
expozice zahrádkářů ze 
Slavkova a okolních obcí.

Austerlitzman
Ve svém tradičním termí-
nu se uskutečnil také Aus-
terlitzman, neboli Triatlon 
pro každého. Závodu se 
zúčastnilo přes sto dětí, 
86 mužů a 17 žen.

Václavský jarmark 
V září se také uskutečnil tradiční Václavský jarmark. Letos své řemeslné výrobky, 
domácí pečivo, sýry a jiné pochutiny přijelo nabídnout 128 stánků.
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Slavkov si bitvu připomněl online. Videa vidělo 
přes sto tisíc lidí

Ulice Slavkova se na konci listopadu měly 
opět zaplnit stánky, vojáky a tisíci návštěv-
níky, aby si připomněli 215. výročí bitvy tří 
císařů. Přestože se kvůli epidemiologickým 
opatřením lidé nemohli v areálu 
zámku a Palackého náměstí setkat, 
nabídlo jim město jinou formu pro 
vzpomínku na významný evrop-
ský milník i tragédii desetitisíců 
padlých. 

Do videoprogramu dostupného 
na sociálních sítích i webové stránce 
www.tenkratveslavkove.cz zapojili 
organizátoři historiky, členy vojen-
sko-historických klubů i významné 
osobnosti. Programem provázel 
český herec a milovník koní a his-
torie Václav Vydra. Živá vysílá-
ní, videa, spoty a fotky dosud jen 
na facebookové stránce vidělo přes 
sto tisíc lidí. Další diváci se o při-
pomínce významného výročí dozvěděli díky 
vysílání České televize, rozhlasu a dalších 
médií. 

Za pouhých čtrnáct dní vzniklo 42 videí 
na různá témata vztahující se k samotné bit-
vě. Výsledkem je povídání historiků, filmo-
vé ztvárnění zásadních momentů jako je na-
příklad Napoleonova proklamace na zámku 
Slavkov, živých vysílání (Modlitba za padlé 
v kapli slavkovského zámku, bitevní střet 
v Sokolnicích nebo pietní chvíle na Mohyle 
míru)… 

„Věnovali jsme gastronomii ve vojen-

ském tažení i příběhům samotných vojáků 
i účastníků historických rekonstrukcí. Divá-
ci mohli lépe pochopit, jak rozeznají vojá-
ky jednotlivých armád. Populární byl i spot 

o francouzských bubenících a signalistech. 
Spolu s Václavem Vydrou jsme také vybí-
rali nejlepší místo pro přespání Napoleona 
na slavkovském zámku. Kvůli vzniku krát-
kého filmu Příběh jedné bitvy, jsme sehráli 
na neznámém místě za Slavkovem také bi-
tevní ukázku, která se stala do dvou hodin 
součástí publikovaného filmu,“ uvedl autor 
a producent projektu Ivan Vystrčil z klubu 
Acaballado.

Silné a netradiční pohledy nabídla také 
dvě živá vysílání ze zámecké kaple (v sobotu 
20.30 h.), kde otec Milan Vavro pronesl mod-

litbu za padlé, a také při pietním aktu na Mo-
hyle míru, kterého se účastnil i nový hejtman 
Jihomoravského kraje Jan Grolich spolu 
a dalšími zástupci státu. Hold padlým přišli 

také vzdát uniformovaní účastníci 
všech bojujících stran. Otec Milan 
Vavro na symbolickém místě pro-
nesl motlitbu „Otče, náš“ v němči-
ně, francouzštině i ruštině.

Všechny akce se uskutečnily dle 
platných nařízeních.

„Přestože tato forma připomín-
ky nikdy nenahradí vřelá setkání 
v zimní atmosféře našeho města, 
jsem velmi hrdý na to, jaký jsme 
dokázali v tak krátký čas vyslat 
do světa signál o našich tradicích, 
kořenech a vztahu k historii, díky 
níž naše město zná celá Evropa. 
Kvalitně zpracovaná různorodá 
videa střižená přesně pro potřeby 

dnešního zrychleného světa nabízí prostor 
pro lepší pochopení souvislostí, faktů i živo-
ta těch, kteří byli válkami nyní sbratřených 
národů zasaženi nejvíce,“ dodal starosta 
města Slavkov u Brna Michal Boudný. 

Kompletní projekt můžete bez jakékoli re-
gistrace vidět na www.tenkratveslavkove.cz 
v sekci PROGRAM. Příští ročník se ve Slav-
kově u Brna uskuteční od čtvrtka 2. do soboty 
4. prosince.

Projekt se mohl uskutečnit díky podpoře Ji-
homoravského kraje. Generálním mediálním 
partnerem je Česká televize. vs

Rozsáhlou fotoreportáž najdete na následující dvoustraně.

Živý vstup České televize • Foto: Jiří Salik Sláma

Foto: Filmondo





Foto na dvoustraně: Jiří Salik Sláma
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Zájem o senior taxi se v tomto roce zdvojnásobil
Slavkovští senioři již rok a půl mohou vyu-

žívat k přesunům ve městě senior taxi. Služba 
je určena pro osoby starší 65 let nebo držitele 
průkazu ZTP(/P) s trvalým pobytem ve Slav-
kově u Brna. Senior taxi jezdí ve všední dny od 
6.30 do 15 h., občané se objednávají den pře-
dem. O víkendech a svátcích je služba mimo 
provoz. Jedna jízda stojí 20 Kč, platí se na mís-
tě řidiči. Taxikář zajíždí kamkoli ve Slavkově 
u Brna. Již tedy není nutné vystupovat a nastu-
povat pouze na určených adresách. 

Každý občan, který chce využít službu, se 
musí řidiči prokázat kartou „senior taxi“, kterou 

vydává odbor sociálních věcí Městského úřadu. 
O kartičku si dosud zažádalo 182 občanů.

V roce 2020 se uskutečnilo téměř 1400 
jízd. Zájem o službu je tak téměř dvojnásob-
ný, než bylo v době jejího spuštění. Zatímco 
v loňském roce řidič taxíku vyjel každý měsíc 
sotva šedesátkrát, tento rok se měsíčně usku-
tečnilo již 120 jízd. Nejžádanější destinací je 
poliklinika, ale zájem je i o další místa – hlav-
ně nákupní centra, pošta, hřbitov.

Služba je dotovaná z městského rozpočtu. 
Projekt je součástí rodinné politiky města –
FAMILY FRIENDLY COMMUNITY. vs

Výsadba komunitního sadu a důsledky 
kolektivizace ve Slavkově u Brna

Zahrádkáři výsadbou starších odrůd ovoc-
ných stromů mají zájem oživit krajinu a vrátit 
je do sadů a zahrad tam, kde je naši předko-
vé pěstovali. V dřívějších dobách byly jejich 
plody denní potřebou obyvatel a nechyběly 
na žádném jídelním stole pro svou nezaměni-
telnou chuť a vzhled.

S tímto záměrem se sešli zahrádkáři ze 
Slavkova u Brna a nadšenci z řad veřejnos-
ti v sobotu 14. listopadu 2020 na pozemku 
v Kozích horách (severně od silnice na Kře-
novice), aby založili komunitní sad a vysadili 
30 ovocných stromů jabloní, hrušní, slivoní, 
třešní a meruněk.

Jak správně vysadit stromek se dozvěděli 
od „potulného sadaře“ pana Dominika Groh-

manna. Tento první krok zvládli všichni na 
jedničku s hvězdičkou, zvláště když jim po-
máhaly děti a vnoučata. V následujících letech 
se opět sejdeme na instruktážích s ukázkou 
výchovného řezu. Takto budeme pokračovat 
až do doby, kdy začneme sklízet úrodu.

Takový záměr měl i pan Ladislav Jedlička 
(nar. 1921, tehdy žijící na Špitálské ulici na-
proti dnešního Penny marketu), který ve stej-
né lokalitě jen asi sto metrů jižněji, vysadil 
po 2. svět. válce v roce 1947 dvaatřicet ovoc-
ných stromů. Dobový soupis stromů nyní 
našla dnes již dvaadevadesátiletá manželka 
vysazovatele. Z porovnání původního se-
znamu a soupisu námi vysazených stromů je 
shoda u více druhů: jabloně – Panenské české, 

Landsberská reneta, Astrachan; hrušně – Muš-
katelka letní, Solanka; slivoně – Durancie, 
Wangenheimova; třešeň – Hedelfingenská.

Je velká škoda, že těchto 32 ovocných stro-
mů v plné plodnosti bylo kolem roku 1965 
při zemědělské kolektivizaci a scelování po-
zemků postupně vytrháno. Nebyl to ojedině-
lý případ. Rušily se další sady v této lokalitě 
a mnoho dalších i jinde. Výměra pozemků 
po kolektivizaci se pro soukromé majitele po-
zemků snížila na minimum. Tímto zásahem 
do vlastnictví již nezůstal prostor pro obno-
vu sadů. Jen některé menší pozemky v méně 
dostupných lokalitách nevhodných pro scelo-
vání ve vinohradech pod Urbanem a v okolí 
Obory byly zachovány. 

V lokalitě ve Vinohradech začala v roce 
1974 vznikat zahrádková osada. Také zde 
byly novými majiteli staré odrůdy ovocných 
stromů nahrazovány novými.

Postupem času staré odrůdy stromů začaly 
pro stáří mizet z krajiny. Je nyní na současné 
generaci, aby se vrátila k obnově kvalitních 
a chuťově výrazných odrůd, které můžeme 
nazvat prarodiči v genealogické řadě.

Výsadbou komunitního sadu byl učiněn 
první krok k navrácení původních odrůd. Vy-
sazujme a udržujme v přírodě staré odrůdy 
ovocných stromů jako pomníky našim dědům 
a pradědům s odkazem pro naše děti, vnuky, 
pravnuky… Příroda si to zaslouží!

Projekt výsadby komunitního sadu byl vy-
tvořen díky grantovému programu Nadace 
Partnerství, podpořený individuálními dárci 
veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme 
budoucnost.

Vladimír Luža, Ladislav Jedlička, Jiří Matyáš

Úklid vánočních stromků
Zaběhlou zvyklostí je povánoční úklid 

stromečků, které již několik let zabezpeču-
jí technické služby. Odstrojené jehličnany 
a větvičky můžete odkládat ke svozovým 
hnízdům na tříděný odpad a připraveny bu-
dou i velkoobjemové kontejnery, které jsou 
již nyní umístěny na severním konci uli-
ce Tyršova, jižním konci ulice Slovanská, 
na začátku ulice Zámecká a na konci ulice 
Nerudova. Mimořádně budou rozmístěny 

v Sídlišti Nádražní pod restaurací, v zatáčce 
na sídlišti Zlatá hora a na konci ulice Slová-
kova. Žádáme vás, abyste svévolně neod-
kládali stromky na jiná, než k tomu určená 
místa. Ušetříte nám tím spoustu práce a času, 
který můžeme využít na jiné činnosti spoje-
né s údržbou města. Organizovaný pondělní 
a páteční svoz bude probíhat dvakrát v týd-
nu. Začne v pondělí 11. ledna a bude ukončen 
v pátek 29. ledna 2021. vs

Takhle ne • Foto: archiv TSMS

Komunitní sad • Foto: V. Luža
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ORL ambulance upravuje ordinační dobu
Tento rok se podařilo na poliklinice ote-

vřít novou ordinaci pro nemoci ušní, nosní, 
krční a pro ultrazvukové vyšetření. Čekají 
nás v dalším roce nějaké provozní změny?

Od ledna je především plánovaná úprava 
ordinační doby na žádost pacientů tak, aby jim 
více vyhovovala. Reagujeme tím na nahroma-
děné akutní případy z víkendu, pro které bylo 
zavřené pondělí komplikací. Den a vlastní 
hodina návštěvy zůstane i nadále na volbě ka-
ždého, v tomto ponecháváme lidem svobodu. 
Doporučujeme vždy před plánovanou návště-
vou navštívit internetové stránky www.orl-
info.cz, kde jsou vedle aktualizací a výjimek 
ordinační doby i veškeré provozní informace.

Pro veřejnost bude volně k dispozici 6 or-
dinačních hodin denně bez potřeby objednání 
či ohlášení se předem, pro kontroly i neregis-
trované:

Po: 14.00–20.00 h.
Út: 6.30–12.30 h.
St: operační den
Čt: 14.00–20.00 h.
Pá: 6.30–12.30 h.
+ kromě toho předem domluvené individu-

ální termíny úterý a pátek po 12.30 pro námi 
sledované onkologické a imunitně oslabené 
pacienty.

Další změnou je možnost rozšíření termínů 
k objednání imunitně oslabených, zejména on-
kologických pacientů mimo běžnou ordinační 
dobu. Týká se to nejen zhoubných nádorů, kte-
rým vycházíme vstříc, ale také pacientů na tzv. 
imunosupresivní léčbě z důvodů závažného 
autoimunitního onemocnění anebo věkově 
starších nad 90 let. Důvodem je potřeba jejich 
izolování od ostatních, a navíc se jedná o přípa-
dy, vyžadující výrazně více časového prostoru. 
Pokud jste tedy pacientem (nebo jeho příbuz-
ným) na chemoterapii anebo na biologické či 
jiné imunosupresivní léčbě, kontaktujte naši 
ordinaci přes email orlinfopacient@email.cz, 
a budeme Vám schopni zařídit vyšetření v indi-
viduálním termínu zcela mimo ordinační dobu.

I v novém roce jinak zůstává všem našim 
pacientům benefit možnosti objednání se přes 
naši ordinaci na prestižní specializované pra-
coviště s nejvyšší kvalitou péče, tedy na Kli-
niku otorinolaryngologie a chirurgie hlavy 
a krku FN u sv. Anny v Brně. 

S čím vším do ordinace mohou lidé přijít? 
Nejčastěji chodí pacienti s bolestmi anebo 

výtokem z ucha, poruchami sluchu, závratěmi, 
nosní neprůchodností, vracejícími se rýmami, 
dutinovými bolestmi, záněty mandlí, zahle-
něností nebo naopak suchostí sliznic, tlakem 
v krku, s dlouhodobým chrapotem k endo-
skopickému vyšetření hlasivek, s podezřením 
na reflux žaludečních kyselin (pokašlávání, 
pálení, škrábání v krku) apod. Díky možnosti 
okamžitého ultrazvukového vyšetření přímo 
v ORL ordinaci se zde objevují také případy 
se zvětšenými uzlinami anebo nejasným zdu-
řením na krku či ve tváři. Vedle toho někteří 
přicházejí jen s prosbou o došetření a léčbu 
chrápání anebo vydání nových sluchadel, kte-
ré zajišťuji přes pracoviště fakultní nemocni-
ce. Samostatnou a specifickou skupinou jsou 
pak onkologičtí pacienti, kteří za mnou musejí 
k pravidelným endoskopickým a ultrazvuko-
vým kontrolám po léčbě nádorů. 

Jaké jsou zkušenosti s provozem ordina-
ce půl roku po otevření?

Musím říct, že velmi dobré. Největší obavy 
jsem měla z toho, jak přijme okolí nemožnost 
zavedení pevné telefonní linky do běžného 
provozu, zejména kvůli vyšetřování sluchu 
v místnosti ordinace a nepřítomnosti sestry 
na plný úvazek. Nakonec se ale z nevýho-
dy stala výhoda, kdy pacienti oceňují díky 
nepřítomnosti neustálého zvonění telefonu 
rychlejší a klidnější ničím nerušený provoz, 
takže se jim mohu v ordinaci naplno věnovat 
a zkrátila se výrazně i čekací doba v čekárně. 
Navíc jsme se naučili komunikovat přes emai-
ly, které jsou z kontaktního formuláře anebo 

z adresy orlinfopacient@email.cz přeposílány 
přímo mě jako sms. Jsem schopna přes tuto 
vzdálenou komunikaci posílat také elektronic-
ké recepty v případě potřeby anebo konzulto-
vat zhoršení stavu u svých již registrovaných 
pacientů, tedy zajišťuji jim jakousi vzdálenou 
pohotovost a pocit neustálého bezpečí díky 
propojení emailu do telefonu i po ordinační 
době. Stává se, že někdy dokonce i během ví-
kendů takto konzultujeme zhoršení stavu a já 
posílám e-recept mému pacientovi, aby se vy-
hnul návštěvě pohotovosti. 

Jaký vnímáte přechod od pacientů v cen-
tru velkého města po 15 letech praxe sem?

Jednoznačně je to rozdíl k lepšímu. Opro-
ti Brnu, kde se bohužel lékaři setkávají často 
i s agresivitou a různými pochybnými soci-
álními skupinami, a musí proto umět hodně 
z psychologie konfliktního jednání, je to tu jako 
probuzení do ráje. Lidé jsou zde opravdu jiní, 
velmi příjemní a slušní. Navíc v době epidemie 
plně respektují a chápou nutnost zavedených 
přísných opatření. Vážím si úžasného charakte-
ru místních lidí a snažím se jim to samozřejmě 
vracet nadstandardní péčí. Mají u mě vše zdar-
ma, k dispozici je jim bezkonkurenční moderní 
lékařské vybavení, srovnatelné jen s klinickými 
pracovišti, možnost nonstop emailových kon-
zultací pro registrované pacienty, nákup osvěd-
čeného imunitu podporujícího přírodního do-
plňku stravy za sníženou cenu jen za náklady, 
zdarma jsou pro ně i rady, jak ovlivnit infekční, 
zánětlivá nebo nádorová onemocnění a imuni-
tu změnou stravy, a jiní zase čerpají z dalších 
nemalých výhod, které plynou z přímé vazby 
na kliniku Otorinolaryngologie a chirurgie hla-
vy a krku v Brně. Vyšetření lidem neomezuji 
kapacitně ani vzdáleností bydliště, tedy jakmile 
budete mít potíže nebo chtít i jen konzultaci, 
volně přijďte, jste vítáni. Před návštěvou si do-
poručujeme přečíst provozní informace a zkon-
trolovat aktualizace ordinační doby na našich 
internetových stránkách www.orlinfo.cz. vs

Klub seniorů informuje
Vánoce, Silvestr, ko-

nec letošního, velmi 
zvláštního roku. Jak řekla 
jedna naše členka: Jaro – 
korona – Vánoce. Vzhle-
dem ke stávající situaci 

neproběhl v listopadu Den zdraví a ani se ne-
můžeme sejít na Vánočním odpoledni. Vloni 
jsme měli možnost ochutnat soutěžní vanil-
kové rohlíčky, letos si je budeme muset upéct 
sami pro sebe. I přes tolik omezení, přeci jen 
př rekapitulaci letošní činnosti, zjistíme, že se 
nám podařilo dost věcí, které mnohé z nás po-
učily, potěšily, zaujaly.

4. března proběhlo ve spolupráci se slav-
kovským junákem školení 1. pomoci, kde 
bylo možné si osvojit základní pravidla první 
pomoci i na figuríně. Navštívili jsme Národní 
banku s informacemi o její činnosti a historii. 
Další zajímavou akcí v květnu byla návštěva 
hvězdárny na Kraví hoře s poutavou přednáš-
kou o okolí naší planety a následně shlédnutí 
programu v digitáriu

18. 6. Velehrad s nádhernou bazilikou, 
podzemím, zlatou růží od papeže. Z historie 
do současnosti po 3 km, Modrá, obec, která 
dokázala ve svém díle „Živá voda“ vybudovat 
objekt s ukázkou života našich vodních živo-
čichů, hlavně ryb, dnes již i úctyhodných roz-
měrů. Jak uklidňující, když stojíte před skleně-
nou stěnou, proti Vám krásná kapr nebo sumec, 
můžete si povídat, přitom klid, neskáče do řeči, 
nenadává, i když tím pantem stále mele. Vzhle-
dem k vytrvalému dešti se návštěva Archeolo-
gického skanzenu neuskutečnila, a tak jsme se 
ještě na chvíli vrátili do Velehradu, kde jsme si 
mohli doprohlédnout to, co jsme dříve nestihli.

8. 8. Zámek Chropyně s historií o králi Ječ-
mínkovi, zbrojnicí a příjemnými průvodky-
němi. Potom Floria Kroměříž. Pro milovníky 
kultury se zajistila návštěva Rusalky v Janáč-
kově divadle, Velmi dobře přijatá dětská ope-
ra Ferda mravenec, kde byla připravena pro 
malé návštěvníky dětská dílnička za účasti 
herců. V září odložený muzikál Grand hotel 
a v říjnu činohra Mirandolina v Redutě, krás-

né představení, které také získalo cenu Thá-
lie. Představení Pretty woman bylo odloženo, 
a tak se čeká na vhodný čas.

Poslední výlet s prohlídkou Slovanského 
hradiště v Mikulčicích a Dietrichsteinskou 
hrobkou a volnou prohlídkou města.

Velké poděkování panu Františkovi Navráti-
lovi, který s velkou iniciativou připravuje na ka-
ždý týden vycházky po našem okolí a seznamu-
je nás s jejími zajímavostmi. Často chodíme 
kolem našeho působiště a nevíme, co pěkného 
je za humny. Letos těch vycházek už bylo 35! 
Na závěr tedy, senioři, žijte, nepoddávejte se, 
scházejme se, a užívejme darů kolem nás. Dou-
fám, že si ze všech akcí odnášíte samé hezké zá-
žitky a nedopadnete jak kdesi, kde po jedné akci 
u doktora při dotazu, kdy budete rodit, odpoví 9 
dam 8. 6., až ta desátá jindy, já na tom zájezdě 
nebyla. Tak naviděnou v roce 2021, který, jak 
doufáme, bude lepší, než ten letošní.

Všem přeje krásné prožití vánočních svátku 
a nový rok 2021.

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

Závěr roku ve škole
Kalendářní rok 2020 byl pro žáky, je-

jich rodiče i pro učitele rokem, který přinesl 
mnoho změn. Poprvé jsme zahájili distanční 
výuku a zažili vyučování na dálku. Ve druhé 
covidové vlně – v říjnu 2020 – jsme již ne-
měli problémy se zvládáním on-line přenosů 
nebo zadáváním úkolů a digitálních materiálů 
ke studiu, ale scházel nám zejména každoden-
ní kontakt se žáky a kolegy. 

Velmi si vážíme pomoci rodičů, bez níž by-
chom hlavně u menších dětí nemohli podstat-
nou část výuky realizovat. Blíží se závěr roku 

a mnozí z nás budou rok 2021 vítat s nadějí 
na lepší dny, ale také s obavami, že si na ná-
vrat do běžného života ještě budeme muset 
počkat.

Přeji všem kolegům, žákům i jejich rodičům 
krásné sváteční dny a optimistické vykročení 
do roku 2021. Věřím, že se pro nás škola opět 
stane místem, z něhož se bude ozývat veselý 
smích dětí, o přestávkách se žáci proběhnou 
po chodbách a rodiče se budou těšit na návrat 
dětí ze školy a na jejich historky ze školního 
prostředí. Věra Babicová, ředitelka školy

Odpoledne s pohádkami 
ve školní družině

V rámci dalšího projektového dne ve školní 
družině jsme 26. 11. a 1. 12. pro žáky 1. a 2. tříd 
uspořádali besedu s paní knihovnicí Bc. Sehna-
líkovou z Bučovic, která v naší škole vykonáva-
la v dopoledních hodinách pedagogickou praxi. 
V odpoledních hodinách nám pomohla obohatit 
družinový program. Pro tuto věkovou skupinu 
vybrala všemi dětmi oblíbené téma – pohádky. 
Žáci je poznávali podle čtených úryvků a ur-
čovali jejich názvy. Také rozklíčovali chyby 
u některých popletených a správně je převyprá-

věli. Při prezentaci své oblíbené pohádky roz-
víjeli fantazii, obrazotvornost a slovní zásobu. 
Zvládli rozeznat dobro a zlo a rozlišit kladné 
a záporné vlastnosti literárních hrdinů. Nako-
nec děti definovaly zásady slušného chování 
a zamyslely se nad svým vlastním jednáním. 
Od paní knihovnice se také dozvěděly, jaký je 
rozdíl mezi pověstí a pohádkou.

Závěrem žáci absolvovali zábavný kvíz 
a nakreslili svou oblíbenou pohádkovou po-
stavu. Taťána Hašková

„Mládež – budoucnost 
národa našeho“

Nečtete palcové titulky Palackého Národ-
ních listů, ani výrok z Poláčkových Bylo nás 
pět. Na naší škole máme žáky, na které mů-
žeme být hrdí.

Toto pondělí dva chlapci – Jakub Nerád 
a Filip Kovařík – ze 4. B našli odpoled-
ne při návratu ze školy domů na náměstí 
ve Slavkově obálku s větší finanční část-
kou. Zavolali mamince a hotovost šli hned 
vrátit na policii. Majitel se už našel. Oběma 
chlapcům byla udělena pochvala jak třídním 
učitelem, tak i ředitelkou školy, která jim 
za jejich příkladné chování předala sladkou 
odměnu. V předvánočním období je to pěk-
ný příklad vstřícného jednání. Tímto činem 
dělají dobré jméno sobě, svým rodičům 
i škole ZŠ Komenského.

Radek Svoboda, třídní učitel

Adventní čas v MŠ Zvídálek
Letošní poslední příspě-

vek do zpravodaje začneme 
povzdechem. Jaké asi budou 
letos Vánoce? Užijeme si je 
v pohodě, v kruhu nejbližších?

Je velmi důležité, aby si 
rodina našla v této nelehké době to pozitivní, 
kdy si rodiče budou s dětmi hrát, číst jim po-
hádky, půjdou na společnou procházku a bu-
dou hledat tu nádheru, kterou v běžném životě 

nevidí. Děti to jistě ocení. Vždyť vánoční čas 
k tomu úplně vybízí.

Rozsvícením první svíčky na adventním 
věnci začíná krásný vánoční čas. Ve třídách je 
cítit napětí, vzrušení a radost. Všechny aktivi-
ty spojené s tím nejkrásnějším svátkem v roce 
jako je návštěva Mikuláše, čerta a anděla, 
tvoření přáníček, drobných dárečků, výroba 
ozdob na stromeček, na sváteční stůl, sezna-
mování s tradicemi a zvyky o Vánocích a ko-

nečně i nadílka pod stromečkem, to vše roz-
svítí v dětských očích ta nejkrásnější světýlka.

I když kolem nás neustále krouží koronaviro-
vá epidemie, doufáme, že děti najdou v nadchá-
zejícím čase klid, lásku a pohodu a že nenechá-
me vyblednout světýlka v jejich očích. Přejeme 
nám všem, abychom měli Vánoce ve svých srd-
cích po celý rok a že umožníme dětem rozdávat 
smích, radost a štěstí každý den.

Jitka Krejčířová a Ludmila Špánková

Poctiví nálezci s odměnou • Foto: 3x archiv školy
Přestože Mikuláš letos zavítal do většiny rodin pouze virtuálně, naše čertice 
ze školní kuchyně nám připravily čertovsky dobré kuře a veselou podívanou.
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Co se dělo v uplynulém roce 
Jarmarky, divadlo a hudba

Tradiční řemeslné jarmarky jsou pořádány 
několikrát do roka a těší se velké oblíbenosti, 
jak u návštěvníků, tak i u samotných prodejců. 
Nejčastěji jsou pořádány v zámeckém parku, 
a to buď zcela samostatně, sem se řadí Jarní 
trhy a Václavský jarmark, anebo jako sou-
část velké společenské akce. Druhým typem 
je řemeslný jarmark v rámci Dnů Slavkova 
či Napoleonských her a předvánoční jarmark 
jako součást Vzpomínkových akcí, který 
je jarmarkem nejnavštěvovanějším. Tento 
předvánoční jarmark se bohužel z důvodu 
vládních nařízení letos nepodařilo uskutečnit. 
Naopak se zadařilo založit tradici nového jar-
marku – Flerjarmaku, na kterém prodávalo 
okolo 150 řemeslných prodejců. 

V termínu 6.–10. 7. proběhla na zámeckém 
nádvoří divadelní představení Divadlo Bolka 
Polívky s představeními Šašek a syn a Srn-
ky. Divadelní představení, která byla odehrá-

na ve společenském centru Bonaparte, byla 
Když hrdličky cukrovaly, Domácí@štěstí.
hned a Turecká kavárna.

V srpnu zaznamenal zámecký park kon-
certy dětských kapel v rámci Pohádkolandu 
2020, který byl pro Slavkov úspěšnou premi-
érou. 

Pár dní po sobě se konal galakoncert Jo-
hann Strauss orchestru „Z operety do ope-
rety“ 12. 9. a o čtyři dny později to byl kon-
cert Czech Virtuosi. 

V termínu 12. a 13. 9. proběhla na zámec-
kém nádvoří a v prostorách bývalých koníren 
další premiéra, a to festival čokolády – Čoko-
fest 2020. 

Výstavy
Svět kostiček aneb fenomén české staveb-

nice Seva (11. 5.–16. 8.); Napoleonské období 
na pohlednicích a známkách (19. 6.–30. 9.); 
Dějiny módy na panenkách (25.8.–30. 9.); 

„Jiné světy“, výstava Základní 
umělecké školy Františka France 
(3. 12.–18. 2.).

Zámek on-line
Vzhledem k situaci s omezová-

ním sdružování osob v roce 2020 
jsme pro Vás tvořili nová videa 
– virtuální prohlídka zámku, tipy 
na výlet po Slavkovském bojišti, 
seriál „Fresky“ a seriál „Šikovné 
ručičky“. Všechna videa stále na-
leznete na našem Facebooku Zá-
mek Slavkov – Austerlitz.

Slavkovské restaurování 
V rámci mezioborové spoluprá-

ce probíhá od roku 2012 projekt 
„Slavkovské restaurování“ – re-
staurování sbírkových předmětů ze 
sbírek Zámku Slavkov – Austerlitz 
studenty Vyšší odborné školy re-
staurátorské z Brna. Čtyři studenti 
pod dohledem zkušeného restau-
rátora zrestaurovali (květen–září) 

dva sbírkové předměty – barokní sekretář 
a nádobu na písemnosti z nábytkového soubo-
ru Boulle, který je umístěn v expozici. V rám-
ci plnění smlouvy o výpůjčce mobiliárního 
fondu NPÚ byla část nájmu použita na zre-
staurování čtyř portrétů ze souboru habsbur-
ských portrétů ze svozu Račice, které byly 
v havarijním stavu. 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

Slavkované poslali 
dárky dětem, které mají 
skromného Ježíška

Vánoční stromeček na radnici se opět stal 
místem pro splněná přání dětí z ohrožených 
rodin ze Slavkova a okolí. Slavkované měli 
i letos možnost přinést zabalené dárky, které 
udělají radost tam, kde by Ježíšek nepřišel. 
Pracovnice sociálního odboru letos mohly 
předat každému z 34 dětí minimálně dva dár-
ky. Pod stromečkem se jich shromáždilo té-
měř sedmdesát. 

„Velmi si vážíme všech, kteří se loni zapoji-
li do této sbírky. V mnoha rodinách tak obrov-
ská solidarita vyvolala nádherné emoce a po-
cit, že v jejich situaci nejsou sami. Za všechny 
rodiny ze srdce děkujeme,“ uvedla vedoucí 
sociálního odboru Šárka Morongová. vs

Výstava Jiné světy • Foto: 3x archiv ZSA

Výstava Svět kostiček

„Tři“ mušketýři na zámku

Radnice v záplavě dárků • Foto: 2x V. Slámová
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Tipy na výlet – církevní památky 
Kostel Vzkříšení Páně

V blízkosti náměstí naleznete kostel Vzkří-
šení Páně. Ten je ojedinělou stavbou z 2. 
poloviny 18. století s prvky klasicismu a em-
píru. Reprezentuje nové architektonické po-
jetí církevních staveb v duchu josefínských 
osvícenských reforem. Areál kostela s farou je 
od roku 1958 na seznamu kulturních památek 
ČR. Kostel dal postavit slavkovský zámecký 
pán kníže Václav Antonín Dominik Kounic-
-Rietberg náhradou za gotický kostel sv. Ja-
kuba, který se v roce 1757 částečně zbortil 
a následně byl zbořen.

Kaple sv. Urbana 
Na návrší severně od Slavkova se nachází 

barokní kaple zasvěcená sv. Urbanovi jako 
upomínka na to, že se zde v minulosti pěs-
tovala vinná réva (sv. Urban patron vinařů). 
Za napoleonských válek byla kaple poničena 

francouzskými vojáky. V roce 1816 bylo po-
užito stavebního materiálu z rozbořené kaple 
na stavbu obecního domu ve Slavkově, čímž 
původní stavba zanikla. Na přelomu let 1954 
a 1955 byla kaple zrekonstruována. Poškoze-
ný oltář byl nahrazen novým s vyřezávaným 
panoramatem města Slavkova, autorem byl 
brněnský řezbář Heřman Kotrba.

ZS-A

Co nás čeká v roce 2021
Akce 2021 
 1. 5. MSKAO – výstava psů 
 8. 5. Sraz amerických aut
 22. 5. Festival živých soch 
 31. 5. Concentus Moraviae 
 28.–30. 5. Dny Slavkova
 5. 6. Top fest 
 26. 6. Veteranfest 
 12. 6. Pohádkoland 
 27. 7.–1. 8. PROART festival 
 11.–15. 7. Divadlo B. Polívky
 19.–21. 8. Noc na Karlštejně

Foto: 2x B. Maleček

Když nemůžete za námi, jdeme my k vám

Historický sál • Foto: 4x archiv ZSA
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Mikulášská stezka

Pro nejmenší

Foto: 4x L. Halová



•  Nájemné každý měsíc
•  Bezstarostná 

investice
•  Navrácení bytu 

v původním stavu

miroslav.osicka@garantovanynajem.cz
770 198 128

SAMOOBSLUŽNÁ PRÁDELNA

Na počkání do 1 hodiny vyperete a vysušíte

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

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

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

Máme STÁLE OTEVŘENO!

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
•  laborant/ka ve fyzikální/

mikrobiologické laboratoři 
•  vedoucí laboratoře
•  dělnice ve zdravotnické výrobě
•  manipulační dělník – balič

• 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

Milan Májek a syn

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

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

775 697 788

www.slavkov-hutnimaterial.cz
Všem svým zákazníkům a čtenářům Slavkovského zpravodaje  přejeme příjemné prožití
 vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2021.



Štěpán Šperka, DiS.
MAJITEL REALITNÍ KANCELÁŘE

PRODÁME VAŠI 
NEMOVITOST 

NEBO JI IHNED 
KOUPÍME

+420 730 809 444

Všem svým zákazníkům
a čtenářům Slavkovského
zpravodaje  přejeme příjemné
prožití  vánočních svátků a hodně
zdraví, štěstí a osobních i pracovních
úspěchů v novém roce 2021.

Autodíly – Autoservis
Josef Novoměstský

www.automotoslavkov.cz
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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.

NOVÝ WEB O SLAVKOVĚ
HISTORIE, PŘÍRODA,
OSOBNOSTI MĚSTA,

AKTUÁLNÍ SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
www.slavkov-austerlitz.com

VÝROBA RAZÍTEK

BM typo, s.r.o., Zelnice 1614, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900, e-mail: info@bmtypo.cz

Razítka 
tradiční, 
kulatá, 
datumovky, 
razítka vel-
kých roz-
měrů atd. 

Blahopřání
Dne 8. ledna 2021 oslaví 90. narozeniny naše maminka,  

babička a prababička, paní
MILOSLAVA HUJEČKOVÁ

za svobodna Hanáková, rodačka z Hodějic, která do svých 26 let 
žila ve Slavkově u Brna a celý profesní život učila na základní 
škole, nejprve ve Slavkově, pak v Praze. Hodně zdraví, štěstí 

a pohody jí do dalších let přejí dcery a syn s rodinami.

Blahopřání
Dne 19. prosince 2020 se dožívá  

významného životního jubilea pan

Doc.  Ing .  JOSEF ŠKRABAL, CSc.
Hodně zdraví, štěstí a radosti z vnoučat a pravnoučat 

přejí dcera Milada a syn Josef s rodinami.

Vzpomínka
Kdo dobro a lásku rozdával, ten v našich srdcích žije dál.
Dne 9. prosince 2020 vzpomeneme 30. výročí úmrtí pana

JAROSLAVA MUSILA
S láskou vzpomínají manželka Božena,  

dcery Jaroslava, Hana a Božena s rodinami.

Vzpomínka
Dne 1. prosince 2020 uplynul 1 rok, kdy nás opustila paní

LIBUŠE HRABOVSKÁ
S láskou a úctou vzpomínají dcera Alena s manželem, vnučka Alenka 
s rodinou, vnuk Alešek s rodinou a pravnouček Šimonek, syn Mirek 

s přítelkyní, vnuk Lukáš s rodinou a pravnuci Matěj a Kristián,  
sestra Jiřa s rodinou. Děkujeme všem, kteří si s námi vzpomenou.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 17. prosince 2020 uplynulo 11 smutných roků,
kdy nás navždy opustil pan

PRAVOSLAV JEDLIČKA
Všem, kdo ho znali, za tichou vzpomínku děkují manželka

a dcera Jana s rodinou.

Vzpomínka
Dne 11. prosince 2020 uplynul rok, kdy nás navždy opustil pan

EMIL MICHÁLEK
S láskou a úctou vzpomíná manželka, dcera s rodinou 

a synové s rodinami.
Děkujeme všem, kteří si v tento den vzpomněli s námi.

Vzpomínka
Dne 9. prosince 2020 jsme vzpomněli 16. výročí

úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana
JANA LOHNICKÉHO

a dne 25. ledna 2021 si připomeneme 6. výročí  
úmrtí naší maminky a babičky, paní 

JOSEFKY LOHNICKÉ
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomíná rodina Lohnických.

Vzpomínka
Díky za každý den, který jsi byl s námi.

Dne 11. prosince 2020 jsme vzpomněli první smutné výročí úmrtí pana

MILANA MENDLA
V našich srdcích zůstává dál. S láskou a úctou vzpomíná manželka Milada 

a syn Daniel s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

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
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Rozloučení
V úterý dne 8. 12. 

2020 jsme se na 
místním hřbitově 
rozloučili s panem 
Janem Laučem, kte-
rý zemřel ve věku 83 
let. Patřil ke koloritu 
našeho města. Jen 
málokdo se s ním ne-
setkal, když projíž-
děl městem na svém 

kole. Ke spoluobčanům byl milý a stále hýřil 
humorem. 

Čest jeho památce. jh

Poděkování
Slavkovský ochra-

nářský spolek děkuje 
p. Jiřímu Weinreicho-
vi za sponzorský dar 
ve formě dvou pla-
ných jablůněk, které 
byly vysazeny v are-
álu „třinácti jezer“.

Tato zeleň přispěje 
svým drobným dílem 
k vylepšení naší slav-
kovské kulturní krajiny a plody budou sloužit 
jako zimní potrava pro zvěř.

Děkujeme panu Weinreichovi za zájem 
a pomoc při zlepšování našeho životního pro-
středí. Za S.O.S Jaromír Andrla

RODINNÁ OZNÁMENÍ Opustili nás
Eva Kubínková (87 let) 27. 11.
Jan Lauč (83 let) 28. 11.
Blažena Plchotová (82 let) 3. 12.

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 22. ledna

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

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 garáž ul. Tylova. Tel. 723 204 686.

Vzpomínka
Navěky žije ten, koho s láskou nosíme v srdci.

Dne 27. prosince 2020 uplynou dva smutné roky, co nás opustila
naše milovaná manželka, maminka a babička, paní

MARIE HOŠKOVÁ, rozená Přibylová
S láskou vzpomíná manžel Jaroslav, syn Tomáš, syn Jaroslav s rodinou, 

dcery Veronika a Petra s rodinami, maminka a ostatní příbuzní.

Vzpomínka
Dne 21. prosince 2020 uplyne 5 smutných roků, co nás opustila  

naše milovaná maminka, babička a prababička, paní

ZDEŇKA FOJTOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
Kdo Tě znal, vzpomene. Kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 28. prosince 2020 vzpomeneme první výročí,  
kdy nás opustil navždy pan

JAROSLAV DVOŘÁČEK
S láskou a vděčností vzpomínají manželka, synové a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Očím ses ztratila – ale v našich srdcích zůstaneš navždy…
Dne 25. prosince 2020 uplyne rok od úmrtí naší milované  
a nezapomenutelné maminky, babičky a prababičky, paní

LIBUŠE MALÉ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Dcera Vladimíra a syn Vratislav s rodinami.

Vzpomínka
Netruchleme, že jsme ji ztratili, nýbrž buďme vděčni, že jsme ji měli. s. Augustýn

Dne 20. prosince 2020 uplynulo šest let, kdy nás opustila  
manželka, maminka a babička, paní

DANUŠE SALOMONOVÁ
Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcery s rodinami.

J. Lauč • Foto: R. Lánský

Foto: autor
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka

Odešel jsi bez rozloučení. Prázdný je domov, když už nejsou dva.
Je smutno v něm bez Tebe, můj drahý, žít.

Dne 28. prosince 2020 uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustil pan

ALOIS ROZSYPAL
S láskou vzpomíná manželka Marie, sestřenice Raduš
a Jarek a Petr Rozsypalovi s rodinami a švagrová Lída.

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

Smutný je domov, prázdno je v něm, chybíš nám maminko, chybíš nám všem.
Dne 29. prosince 2020 uplynulo 13 let, kdy nás opustila paní

MARIE HAMANOVÁ
S láskou a úctou vzpomíná dcera s rodinou.

Vzpomínka
V tomto měsíci, drahá maminko, nastal ten smutný den, kdy jsi náhle

a bez slůvka rozloučení odešla snít svůj nekonečný sen.
Kytičku na pomník vždy Ti dám a stále na Tebe s láskou vzpomínám.

Dne 30. prosince 2020 uplyne 17 smutných let od úmrtí paní
JAROMÍRY KOUŘILOVÉ

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Syn Tomáš Matula s manželkou.

Vzpomínka
Milovali jsme Tě a Ty jsi miloval nás. Tu naši lásku v našich srdcích  

nezničil ani mráz. Tvůj odchod stále bolí, na Tebe zapomenout nedovolí.
Dne 1. ledna 2021 uplyne 2. smutný rok,  

kdy nás opustil náš milovaný manžel a dědeček, pan

JAN LOKAJ
S láskou a úctou vzpomíná manželka s rodinou.

Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.

Dne 8. ledna 2021 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila paní

VĚRA LOVASOVÁ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Manžel s dětmi a celá rodina.

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 3. ledna 2021 vzpomeneme 4. výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka, babička a prababička, paní

ZDEŇKA ZDRAŽILOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou stále vzpomínají syn s celou rodinou.

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

Tel. 604 994 476, Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Svým klientům  
a čtenářům Slavkovského  
zpravodaje přeji krásné prožití 
 vánočních svátků, hodně zdraví, 
štěstí a pohody v roce 2021.

 Marie Zdražilová

Uvažujete o prodeji nemovitosti?
Nabízím tržní ocenění zdarma!

Ve Slavkově u Brna
bydlím s Vámi.

Realitní služby,
jaké si přejete

Jiří Fiala
T. 728 109 885

Vzpomínka

Ve vzpomínkách  
zůstáváš  

stále s námi.

Dne 10. ledna 2021 
uplynou tři roky,  

co nás navždy opustil 
pan

Mgr.  JAN NOVÁK
Za tichou vzpomínku všem,  

kdo ho znali a měli rádi,
děkují manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Kdo v srdci žil,  
neumírá

Dne 21. ledna 2021 
uplyne jeden rok  
ode dne, kdy nás  
navždy opustila  

paní

BOŽENA KUMROVÁ
S láskou a úctou vzpomínají  

syn Stanislav s rodinou, syn František 
a dcera Marie.

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY

K dostání v trafice u Walterů na Palac-
kého náměstí a v redakci Slavkovské-
ho zpravodaje (Zelnice III 1614)

HISTORICKÝ KALENDÁŘ SLAVKOV U BRNA

Kniha Oldřicha 
Klobase

100,-

190,-

Poslední
kusy!



NABÍZÍME:
 › náborový příspěvek 10.000 Kč

 › příspěvek za doporučení zaměstnance 5.000 Kč

 › motivující fi nanční ohodnocení, plnohodnotný 13. plat 
a Flexi Passy

 › 5 týdnů dovolené

 › práci v moderním prostředí

 › stravování v moderní jídelně a příspěvek na stravování

 › dopravu do zaměstnání fi remním autobusem

 › kvalitní oděv a ochranné pomůcky

 › zaměstnanecké slevy na výrobky

 › zvýhodněný tarif pro 2 Vámi zvolená telefonní čísla

 › a další zajímavé benefi ty

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

CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?

Hledáme servisního 
technika, vedoucího 
úseku a operátora 
výroby

Servisní technik
 › servis PVC oken a dveří

 › doprava výrobků k zákazníkovi 
(ŘP skupiny C výhodou)

 › účast na realizaci výstavních expozic

 › požadujeme: ŘP skupiny B

Vedoucí úseku
 › vedení týmu ve 2 směnném provozu

 › organizace práce

 › zajištění pracovní a technologické kázně

 › dohled nad plněním úkolů a dodržování časového 
harmonogramu

 › kontrola dodržování BOZP

 › požadujeme: praxe na obdobné vedoucí pozici, 
organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost

Operátor výroby
 › výroba plastových a hliníkových oken a dveří ve 

2 směnném provozu

 › požadujeme: manuální zručnost

www.fenstar.cz
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

jazyky-bucovice@seznam.cz • tel. +420 604 640 146 

WWW.JAZYKY-BUCOVICE.CZ

Momentálně naše všechny lekce pokračují 
online. Rádi bychom sdíleli čerstvé postřehy 
našich lektorů. Že výuka online nemusí být 

bubák? A co na to říkají lektoři?

Newsletter z Jazykového centra 
Bučovice a Slavkov u Brna

Veselé Vánoce 
a těšíme se na vás 

opět v lednu.

Lektorka Karolína (AJ): U dětí si všímám, že jsou více soustředěné a lekce jsou interaktivní. Diplom si určitě zaslouží všichni rodiče, kteří dětem při výuce asistují a výborně používají úkoly k procvičo-vání, které jim zasíláme po každé lekci emailem.

Lektorka Romana (NJ): Postupem času a získá-
váním zkušeností jsem si výuku online oblíbila. 
Baví mě děti zaujmout. Jejich bezprostřednost 
a kreativita, kterou více využívají v domácím 

prostředí. Děti během hodiny pochytí spoustu 
slovíček, mnohem víc než ve třídě.

Lektor Petr (AJ): Vidím výhodu v tom, že 

můžeme využít obsáhlejší materiály, se kte-

rými následně pracujeme. Můžeme také více 

rozebírat videa, která jsou zábavná. Spousta 

studentů se více snaží a mluví mnohem více, 

než ve třídě. Možná je to tím, že jsou poblíž 

rodiče a ta důslednost je větší.



Operátor/ka prádelny
(pondělí–pátek)

Přidejte se ke společnosti ELIS Textil Servis s.r.o., která ctí své hodnoty a která má ve svých týmech silnou dynamiku.

Týmovost, vzájemná vstřícnost, pozitivní přístup, odpovědnost a chuť dále se rozvíjet 
jsou jedny z hlavních součástí našeho úspěchu.

Přidejte se k Elis – mezinárodnímu poskytovateli servisních služeb, který nabízí pronájem textilií, rohoží a hygienického řešení. 
Působíme v Evropě a Latinské Americe a ve většině těchto zemí jsme lídrem na trhu. Zaměstnáváme 45 000 profesionálů ve 
440 výrobních a servisních pobočkách ve 28 zemích. Pracujeme pro veřejné i soukromé organizace všech velikostí a napříč 
všemi odvětvími. V dnešním komplexním světě jsme nejlepším partnerem pro naše zákazníky. Pomáháme jim každý den, aby 
mohli být úspěšní. Další informace najdete na webu www.elis.com

Co budete mít u nás na starosti?
› příjem, třídění a kontrolu pracovních oděvů přijatých od zákazníka (pláště, kombinézy, apod.) 
› obsluhu pračky, sušičky, skládání a balení oděvů (v superčistém prostoru)
› další činnosti související s provozem dle pokynů mistrové

Na co se u nás můžete těšit?
› stabilní práci na trvalý pracovní poměr (máme kolegyně, které jsou s námi i více jak 10 let) 
› 5 týdnů dovolené
› příspěvek na stravování
› finanční benefity
› příjemné a čisté zázemí ve firmě (šatny, jídelna, káva zdarma)
› menší tým (prostředí rodinnějšího charakteru, fajn lidi, lidský přístup a vzájemný respekt) 
› volné víkendy
› vše ostatní rádi probereme na osobním setkání

Nástup: ihned

Co od vás očekáváme?
›  manuální zručnost, pečlivost, otevřenou mysl (není pro nás důležitý stupeň vzdělání, ale chut učit se nové 

věci a pozitivní přístup)
›  týmovost a odpovědnost (výsledná práce je závislá na kvalitě a šikovnosti každého pracovníka)
›  práci ve 2směnném provozu od pondělí do pátku (ranní 6.00–14.00, odpolední 14.00–22.00 – 8 hod. včetně 

přestávek!)
›  praxi v jakémkoliv typu výrobního provozu – výhodou (nikoliv podmínkou, šikovné i bez praxe rádi zapracujeme)

Výhodou bydliště v okolí Slavkova u Brna.

Životopisy zasílejte na e-mailovou adresu: slavkov@elis.com

Elis Textil Servis s.r.o.
závod: Československé armády 352, 684 01 Slavkov u Brna
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Vážení přátelé dobré country hudby
V desátém čísle Slavkovské-

ho zpravodaje jsem psal o výročí 
skupiny Poutníci, jejichž jsem 
členem.

Vrcholem oslav 50 let naší 
kapely měly být koncerty 4. 12. 
2020 v Praze v KD Barikádní-
ků a 6. 12. 2020 v Brně v Sono 
Centru. Bohužel kvůli pandemii covid-19 
se obě vystoupení musela přesunout, a to 

v Praze na 7. 5. 2021 a v Brně 
na 8. 5. 2021. Jinak vše zůstává 
stejné, 50 let oslavíme později, 
ale v již avizované sestavě skupin 
a jednotlivců.

Zahrát a poblahopřát Poutní-
kům přijdou Malina Brothers, 
Trapeři s Robertem Křesťanem 

a řada dalších bývalých členů souboru.
Na závěr bude vystupovat současná pout-

nická sestava a sestava z let 1980–1991 v čele 
s Robertem Křesťanem.

Ti, kdo si zakoupili již vstupenky, můžou 
být v klidu, budou platit i pro nové termíny. 
Ti, co ještě lístky nemají, mohou si je zakoupit 
na stránkách zmíněných kulturních stánků.

Já vám přeji, přátele, lepší příští rok než byl 
ten 2020, a těším se s vámi na viděnou a sly-
šenou na poutnických koncertech.

Jiří Karas Pola

Propagace on-line? Žádný problém
Situace kolem nás přinesla velké změny 

ve výuce, do které se kromě prezenční formy 
studia zařadila i výuka na dálku – distanční 
forma. Na situaci jsme také reagovali změ-
nou propagace naší školy pro rodiče a žáky 
ZŠ, kteří se právě nyní rozhodují o konkrétní 
střední škole a příslušném oboru. Zúčastnili 
jsme se on-line Festivalu vzdělávání pořáda-
ného JMK, zapojili se do Burz Škol On-line 
pro Slavkov u Brna, Vyškov a Brno, upravili 
k tomu i naše webové stránky, připravujeme 
nová videa o škole a jednotlivých oborech 

a rozhlasové relace. Na více než 50 ZŠ jsme 
poslali naše propagační materiály i odkazy 
jednak elektronicky, ale i tištěné materiály. 
Máme zřízenou funkci koordinátora propaga-
ce a zaměstnance, kteří odpovídají na všech-
ny dotazy potenciálních zájemců o studium 
na naší škole. Jsme připraveni na individu-
ální návštěvy i prohlídky školy pro všechny 
zájemce po předchozí telefonické domluvě. 
Máme co ukázat a věříme, že toho při rozho-
dování o škole a oboru využijete.

V. Bábek, ISŠ

METELKA CUP? Letos jinak, ale přece
Již v loňském roce jsme začali pracovat 

na realizaci 20. ročníku barmanských soutěží 
METELKA CUP, který se měl konat symbo-
licky 11. 11. 2020, a je na naší škole již tradicí. 
Bohužel jsme soutěže barmanů a teatenderů 
museli vzhledem ke koronavirové situaci zru-
šit. V podzimních měsících mne však kontakto-
val pan Milan Metelka s prosbou, zda bychom 
i v této nelehké situaci nebyli nápomocni a pro 
jeho obchodního partnera z Chile nevymys-
leli drinky a cukrářské zákusky na bázi jeho 
„milků“, kterých má ve svém portfóliu celou 
řadu. Tohoto úkolu se ujaly všechny učitelky 
teoretického a praktického vyučování přísluš-
ných gastrooborů a se svými nápady se aktivně 
zapojili i studenti. Zadání znělo jasně – vytvoř 
název výrobku včetně jednoduchého postupu 
a ingrediencí, který si může každý připravit či 
upéct i doma. Zpočátku jsem si sama myslela, 
že úkol je náročný, neboť jsme stále řešili, zda 
studenti ve škole zůstanou a vzniknou kompli-
kace s realizací, ale moje obavy se nenaplnily. 

Celý náš tým „holek gastra“ byl vynikající. 
Společně se studenty vymyslely tolik nápadů 
až oči a chutě přecházely. Vyvrcholením bylo 
focení výrobků pod vedením pana Jan Heryn-
ka ze studia Design Herynek, který se věnuje 
grafickému designu a dlouhodobě spolupracuje 
s firmou Metelka. Netušili jsme, jestli splníme 
všechny požadavky a přání týmu, který pod ve-
dením J. Herynka získal na mezinárodní sou-
těži v oblasti grafického designu v roce 2019 
prestižní cenu German Design Award Special 

Mention. Samotné focení proběhlo v příjemné 
uvolněné atmosféře, i když za přísných hygie-
nických opatření. Obavy se úplně rozplynuly, 
vše klaplo na výbornou a všichni měli pocit 
z dobře odvedené práce. A tak jsme si alespoň 
symbolicky připomněli neuskutečněný 20. 
ročník, ale ubezpečili jsme se, že spolupráce 
s naším dlouhodobým partnerem pokračuje 
i v době kovidové. Všem čtenářům ale můžeme 
slíbit, že v adventním čase roku 2021 budeme 
opět organizátory METELKA CUPU a již nyní 
jste všichni srdečně zváni.

Na závěr bych chtěla velmi poděkovat celé-
mu týmu našich kolegů-odborníků i studentů, 
kteří bravurně zvládli celou akci a můžeme se 
těšit, že recepty s fotografiemi budou použity 
i s názvem školy při propagaci na evropských 
a světových trzích, což přispěje k propagaci 
školy. Nezbývá mi než parafrázovat naši před-
ní cukrářku Mirku van Gils – moji milí kole-
gové a studenti, velké díky, byli jste famózní!

V. Kulhánková, 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

Foto: archiv ISŠ

Jménem svým 
a vedení školy 

upřímně děkuji všem 
zaměstnancům naší 
školy za celý rok 2020 
a přeji zaměstnancům, 
studentům, přátelům 
školy a všem čtenářům 
Slavkovského 
zpravodaje jen samé 
krásné dny ve zdraví 
v roce 2021.
 Vladimíra Kulhánková

V ROCE 2020 JSME SI PŘIPOMNĚLI 115 LET OD ZALOŽENÍ ŠKOLY

Vzdělávání na dálku
Povinnost vzdělávat distančním způ-

sobem znamenala pro všechny školy 
velkou výzvu, na kterou bylo třeba rea-
govat. Zkušenosti získané v jarním ob-
dobí koronavirové epidemie naší škole 
přípravu na současnou situaci velmi 
ulehčily a tvořily základ, na který bylo 
možné navázat. V průběhu měsíce září, 
kdy probíhala prezenční výuka, nastavila 
škola funkční systém komunikace s žáky 
přes platformu Microsoft Teams pro onli-
ne výuku. Souběžně s novou platformou 
jsme navázali na dobré zkušenosti s vy-
užitím školního informačního systému 
Edookit pro zasílání úkolů a ověřování 
získaných znalostí. 

I když v průběhu distanční výuky beze-
sporu došlo ke zvýšení digitální gramot-
nosti žáků i učitelů, je více než jasné, že 
vzdělávání na dálku nemůže zcela nahradit 
běžnou výuku se všemi jejími aspekty. Pro-
to je pro všechny učitele (a věřím, že nejen 
pro ně) návrat žáků do škol v průběhu měsí-
ce listopadu a prosince signálem k optimis-
mu a vyhlídkou k brzkému návratu do „sta-
ronových“ zajetých kolejí.

Hortová, ISŠ
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Kdo bude s námi?
Všichni se v nynějším adventním čase při-

pravujeme na Vánoce a kromě pečení, vaření, 
úklidu a jiných hospodyňských prací nás za-
městnává otázka, kdo bude s námi? U štědro-
večerního stolu, o prvním nebo druhém svát-
ku vánočním, kdo přijde na návštěvu později 
nebo se jenom zastaví s přáním „šťastných 
a veselých Vánoc“. 

Nejvíce myslíme na své vlastní rodiny. 
Chceme být spolu u svátečního stolu, udělat 
radost všem od nejmenších až po nejstarší 
členy rodiny. Víme, že právě o Vánocích by 
nám chyběli naši blízcí víc, než kdy jindy. 
A v mnoha rodinách také někdo chybět bude. 
Někdo bude v nemocnici ve službě, jiný jako 
pacient, někdo snad bude na cestách a někdo 
nám bude chybět proto, že už tu není. 

I kdyby nám někdo chyběl, dokonce i kdyby-
chom byli sami, někdo s námi v každém případě 
bude. Vypráví o tom vánoční evangelium o na-
rození malého Ježíše, které si o každých Váno-
cích připomínáme. Ještě před Ježíšovým naro-

zením je jeho budoucímu otci dán ve snu pokyn, 
aby dítě, které se narodí Marii, nazval jménem 
Immanuel, což znamená „Bůh je s námi“. Jo-
sef, zdá se, tento přesný pokyn neposlechne. 
Narozené dítě pak pojmenuje Ježíš. Nejde však 
o žádný Josefův přeslech nebo nedorozumění. 
Josef tím jménem Ježíš jen doplní, jakým způ-
sobem s námi Bůh v tom právě narozeném dítěti 
bude. Význam jména Ježíš totiž je „Hospodin je 
spása“. – Jinak řečeno: „Bůh zachraňuje“. 

Všichni známe scénu narození Ježíše, jak 
nám ji znázorňují stovky betlémů. Marie, Jo-
sef, mezi nimi dítě ve žlabu neboli v jeslích. 
Syrové prostředí: stáj. Žádná idyla. Než při-
jdou pastýři a uvítací výbor tří mudrců či králů 
z Východu, jediné další oživení ve stáji tvoří 
vůl a osel. Kdybychom si na toto vyprávění už 
dávno nezvykli, znělo by nám dost nevěrohod-
ně, že právě v tom malém novorozenci je Bůh 
s námi. Ježíš se narodil právě jako dítě do ubo-
hých poměrů a zůstal v nich celý život. Přes-
to mnozí později uvěřili, že je Božím Synem. 

Bůh v něm přichází do těch nejubožejších po-
měrů a právě proto hrdě říká, že i v té největší 
ubohosti – nebo jindy v osamění – je s námi. 
A svou přítomností nás zachraňuje: od samo-
ty, pocitu opuštěnosti, od výčitek, které máme 
vůči druhým a oni vůči nám, od beznaděje, ze 
strachu – a často i z naprosto reálné těžké si-
tuace. Setkávat se s Bohem, který nás zachra-
ňuje, dnes nemusíme jen v palestinském Bet-
lémě, ale můžeme si tuto událost připomenout 
a navázat na ni třeba o letošních Vánocích při 
bohoslužbách, ke kterým vás zveme. 

Vánoční bohoslužby v evangelické mod-
litebně ve Slavkově se konají:

•  na Štědrý večer (24. 12.) v 16 h.,
•  na Boží hod vánoční (25. 12.) ve 14 h.
•  na první neděli po Vánocích (27. 12.) v 8 h.
O protikovidových opatřeních, týkajících 

se bohoslužeb, se dozvíte z nástěnky před 
modlitebnou (Fügnerova 285) nebo na tele-
fonním čísle farářky 723552900.

Mgr. Jarmila Řezníčková, farářka

Cyklostezka do Hodějic slouží dobře
Cyklostezka, která už více než dva 

roky spojuje Slavkov s Hodějicemi, se 
velmi osvědčila. V sezoně po ní pro-
jedou nebo projdou denně stovky lidí. 
I v těchto zimních dnech můžeme po-
zorovat na cyklostezce čilý provoz.

Protože byla cyklostezka vybudová-
na jako smíšená, využívají ji pěší – ma-
minky s kočárky, také pejskaři, in-line 
bruslaři a hlavně cyklisté. A všichni se 
snaží o to, aby byl provoz plynulý. Jen-
že pěší jsou rozděleni na dvě přibližně 
stejné skupiny. Jedni chodí po stezce 
vlevo a druzí vpravo. Když se míjejí, jdou 
vlastně po jedné straně stezky a jde jen o to, 
kdo má pevnější nervy a neuhne. Obě skupiny 
jsou předsvědčeny o tom, že jdou po správné 
straně. Tak jak to vlastně je?

Je nutno říct, že pohyb chodců na smíšené 
cyklostezce zákon neupravuje; uživatelé cy-
klostezky jsou povinni chovat se k ostatním 

ohleduplně. Zákon o provozu na pozemních 
komunikacích č. 361/2000 Sb. pouze říká: § 
53 – Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty 
označená dopravní značkou „Stezka pro chod-
ce a cyklisty“, nesmí chodec ohrozit cyklistu 
jedoucího po stezce. A podle § 57 – …nesmí 
cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.

Na smíšené cyklostezce musejí cyklisté při-

způsobit rychlost jízdy dopravní situaci; 
je maximálně nevhodné a nebezpečné, 
aby chodce míjeli ve vysokých rych-
lostech. Chodci by neměli prudce měnit 
směr chůze a pohybovat by se měli vždy 
za sebou. Pouze při sníženém provozu 
je možné se pohybovat ve dvojicích 
vedle sebe. Velmi pozorně by se měli 
chovat pejskaři – vodítko natažené na-
příč cyklostezkou může způsobit situaci 
s vážnými následky.

Na frekventovaných smíšených stez-
kách pravidla pohybu řeší některé obce 

vyhláškou. V drtivé většině doporučují (včet-
ně policistů), aby se všichni účastníci pohy-
bovali vpravo.

Vzhledem k frekventovanosti cyklostezky 
do Hodějic by se podobná pravidla mohla za-
vést i ve Slavkově. Určitě by to bylo ku pro-
spěchu všech uživatelů cyklostezky.

B. Maleček

Ceny vodného a stočného platné od 1. 1. 2021 (s DPH 10 %)
Představenstvo společnosti na svém za-

sedání 19. 11. 2020 posoudilo všechny zá-
vazné podmínky, jimiž je společnost vázána, 
a rozhodlo o zvýšení v nejnižší možné míře 
vyplývající z podmínek přijatých dotací. Od 
1. 1. 2021 dochází ke zvýšení ceny u vodného 
o 2,39 Kč/m3 (s DPH) a stočného o 1,98 Kč/m3 
(s DPH). Celkově dochází pro odběratele obou 
služeb ke zvýšení o 4,37 Kč/m3 (s 10% DPH). 
Odběratel s průměrnou spotřebou (88 litrů/den, 
resp. 32 m3/rok), kterému je účtováno vodné 
i stočné, zaplatí o cca 140 Kč za rok více.

Spotřeba k 31. 12. 2020 bude v souladu se 
zákonem a odběratelskými smlouvami stano-
vena výpočtem z denních spotřeb fakturova-
ného období. Odběratel má také možnost stav 
vodoměru k 31. 12. 2020 nahlásit. Z důvodů 
nutnosti okamžitého zpracování tak však musí 
učinit nejpozději do 4. ledna 2021, a to vý-
hradně prostřednictvím webových stránek 

www.vakvyskov.cz. Podmínkou pro přijetí 
a následné zpracování samoodečtu vodo-
měru, zadaného ve formuláři „Hlášení o stavu 
vodoměru“, je vyplnění správného a úplné-
ho čísla OM (pozor! změna na kratší formát 

čísla „xxxx-xxxx“) a názvu OM (odběrného 
místa), které je uvedeno na smlouvě nebo fak-
tuře, a datum odečtu 31. 12. 2020. Odečty za-
dané bez uvedených údajů nebo k jinému dni 
než 31. 12. 2020 nebudou zpracovány.

Provozní doba o Vánocích
Provozní doba zákaznického centra ve Vyš-

kově na ulici 9. května 335/21 bude omezena 
v období od 21. 12. do 30. 12. 2020 od 7 do 14 
hodin. Budeme pro Vás k dispozici tak jako 
nyní telefonicky či elektronicky, příp. v ná-
vaznosti na aktuální stav pandemie, bude-li 
to možné, osobně. Dne 31. 12. 2020 bude zá-
kaznické centrum uzavřeno. Vážení zákazní-
ci, děkujeme Vám za dobré obchodní vztahy 
v roce letošním, přejeme Vám pěkné Vánoce 
a těšíme se na spolupráci v roce 2021.

Ing. Vladimír Kramář, ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Cena v Kč/m3

Od 1. 1. 2021

bez DPH včetně 
10% DPH

Vodné 46,19 50,81
Stočné 41,28 45,41
Celkem vodné 
a stočné 87,47 96,22

Cena vodného je za 1 m3, tj. 1.000 litrů ode-
brané pitné vody
Cena stočného je za 1 m3, tj. 1.000 litrů od-
padní vody vypuštěné do veřejné kanalizace

Foto: B. Maleček
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Křesťanské Vánoce
Modlitba v rodině na Štědrý večer

Nabízím vám možnost setkat se v rodi-
ně k modlitbě u svátečního stolu, zvláště 
pokud se na letošní Vánoce nedostanete 
do kostela.

Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. 
Amen.

1. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ses pro 
nás narodil a že při oslavě tvého narození naše 
rodina může být spolu. Zachovej nás a naše 
blízké ve své milosti, ať naší rodině vládne 
vždy láska, radost a pokoj. 

2. Děkujeme ti za uplynulé dny, měsíce 
a roky, ve kterých jsi nás provázel. Dej, pro-
síme, nám i celému našemu národu své po-
žehnání do nového roku a veď svým Duchem 
všechna naše rozhodování, slova i skutky. 

3. Děkujeme ti za chvíle prožité s těmi, 
kteří nás v tomto světě již opustili. Shlédni, 
prosíme, na zemřelé členy naší rodiny a přáte-
le (můžeme vyjmenovat) a dopřej jim, aby se 
mohli radovat s tebou v nebi.

Otče náš…
Narozený Spasitel nám přinesl smíření 

s Otcem i mezi námi navzájem, poprosme je-
den druhého za odpuštění a podejme si ruce 
na znamení pokoje.

Nebeský Otče, požehnej nás, i toto jídlo, 
které od tebe dostáváme. Dej také pokrm těm, 

kteří ho nemají, a svůj pokoj každému lidské-
mu srdci. Skrze Krista, našeho Pána.

Můžeme zazpívat koledu Narodil se Kristus 
Pán.

Betlémské světlo
v zádveří kostela na Štědrý den 24. 12. od 8.00 
do 15.00 h.

Návštěvy betléma v kostele
25. 12. Narození Páně  14–16 h.
26. 12. Svatého Štěpána  14–16 h.
31. 12. Svatého Silvestra  14–16 h.
a také po každé bohoslužbě.
Betlém u sester v klášteře nebude letos pří-
stupný.

Vánoční bohoslužby s registrací
Vzhledem k měnícím se vládním naříze-

ním k omezení počtu osob budou bohoslužby 
v celé farnosti pouze s registračním lístkem.

Vyzvednutí registračních lístků na vánoč-
ní mše ve Slavkově bude v pondělí 21. 12. 
a v úterý 22. 12. od 17.30 do 18.00 v kostele 
Vzkříšení Páně. Přes omezení chceme dosáh-
nout toho, aby se každý mohl účastnit v době 
Vánoc osobně alespoň jedné bohoslužby.

Protože nevíme, zda se počet osob nebude 
měnit, nevyhlašujeme předem termíny koná-

ní mší svatých. Každý totiž bude vědět podle 
registrace, kdy má přijít. Mše svaté na Štědrý 
den odpoledne a půlnoční (bude jich několik) 
budou pouze ve Slavkově z důvodu největší-
ho možného počtu účastníků. Společný zpěv 
při bohoslužbách zatím není dovolen, na Vá-
noce nebude zpívat žádný pěvecký sbor.

Všechny další informace oznámíme v ohláš-
kách a na webu www.farnostslavkov.cz.

Vánoční bohoslužby online
budou přenášeny na www.farnostslavkov.cz: 
(na všechny je účast pouze pro zaregistrované)

24. 12. online 16.00 Štědrovečerní mše pro děti
24. 12. online 22.30 Půlnoční mše svatá
25. 12. online 9.00 Slavnost Narození Páně
27. 12. online 9.00 Svátek svaté Rodiny
31. 12. online 16.00 Poděkování za rok 2020
31. 12. online 23.00 Prosba do nového roku 2021
1. 1. 2021 online 9.00 Nový rok, slavnost Pan-
ny Marie
Kontakt: tel. P. Milan Vavro 604 280 160, P. Sta-
nislav Pacner 737 509 507, slavkov@dieceze.cz 

Požehnaný nový rok 2021, zvládnutí 
všech obtíží, překonání obav a pevné zdra-
ví vám i vašim rodinám přejí kněží P. Mi-
lan Vavro a P. Stanislav Pacner

Advent v Karolínce
Adventní dobu jsme zahájili společně 

v kostele v poslední listopadový den. V krát-
kém příběhu jsme si připomněli, kdo je to Je-
žíš a proč přišel na tento svět. Poté nám otec 
Milan požehnal adventní věnce, které si každá 
třída pro sebe připravila. Během setkání jsme 
zpívali píseň Chvilku tiše buď. Tato píseň 
nám připomíná, že adventní doba je časem 
zpomalení a ztišení, abychom slyšeli a viděli 
to, co je opravdu důležité. 

V dalším týdnu jsme si vyprávěli o sv. Mi-
kuláši a doufali jsme, že nás i letos navštíví. 
Připomněli jsme si jeden z příběhů, který se 
o něm vypráví. V době, kdy Mikuláš byl už 
biskupem, se dověděl, že v jednom vzdále-
ném městě trpí lidé hladem. Modlil se za ně 
a prosil Boha o radu, jak by jim mohl pomo-
ci. Poté dostal nápad a spolu s lidmi ze svého 
města vypravil loď s potravinovou pomocí. 
Potraviny roznášeli tajně, ale lidé se o Miku-
lášově pomoci stejně dověděli. Mikulášskou 
nadílkou tak každoročně připomínáme nejen 
dětem ale i sobě, že je dobré prokazovat dru-

hým milosrdenství a dělit se a to nejen s těmi, 
co si to zaslouží. „Rozsvěcujeme“ tak v srd-
cích radost, kterou pak ostatní předávají dál. 

Očekávání dětí se nakonec naplnilo. Miku-
láš mezi nás přišel a děti k jejich velké radosti 
štědře obdaroval. A nejen Mikuláš obdarová-
vá. Děti se v této předvánoční době obdarová-
vají navzájem. Pomáhají si s úklidem hraček, 
s oblékáním mladších kamarádů a prokazují 
si různé pozornosti. Ve třídě oveček si za ka-

ždý takový dobrý skutek nalepí je-
den „paprsek“ ke své svíčce. Tak si 
připomínají, že jejich dobré skutky 
jsou světlem pro ostatní. K tomu 
jim pomáhá i naše adventní písnič-
ka o světle, kterou si každý den zpí-
váme: Světlo, světlo sviť mi tmou, 
nezhasni a buď se mnou… Světlo, 
sviť mi tam, kde jsem, světlo, sviť 
na celou zem…

Začátkem prosince jsme také 
ve třídě oveček přivítali novou hol-
čičku a paní asistentku. Oběma pře-
jeme, aby se jim u nás líbilo. 

Helena LungováFoto: 2x archiv KMŠ

Betlémské světlo 
a poděkování za rok 2020

Nepředvídatelný vývoj 
vládních opatření v sou-
vislosti s nemocí Covid 
19 komplikuje také or-
ganizaci tradičního Bet-
lémského světla. Předpo-
kládáme, stejně jako před 
měsícem, že termín akce 
bude 23. prosince. Podle 
aktuálního vývoje zveřej-
níme podrobné informace 

ve vývěsce Junáka naproti ZŠ Komenského 
a na webu www.junakslavkov.cz. 

Zároveň chceme poděkovat všem příz-
nivcům skautingu, zastupitelům i pracovní-
kům zámku za celoroční podporu všech čin-
ností, které jsme mohli uskutečnit. Bude-li 
to možné, chceme v příštím roce některé 
ze zrušených akcí uspořádat v náhradních 
termích.

V neposlední řadě si vážíme a děkujeme 
za pochopení rodičů při mnoha organizač-
ních změnách v činnosti oddílů a za osobní 
pomoc mnoha z nich při přípravě a stavbě 
tábora i na jiných akcích. 

Slavkovští skauti a skautky přejí všem pří-
jemné prožití Adventu i Vánoc a vše dobré 
v roce 2021.

Středisko Junáka Slavkov u Brna

Archiv 
Slavkovského zpravodaje 

najdete na adrese 
www.slavkovskyzpravodaj.cz
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úterý 19. ledna.

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 19. prosince 2020

www.slavkovskyzpravodaj.cz  •  www.slavkov.cz

Slovník nářečí slavkovsko-bučovického
Dva Aloisové Grego-

rové, otec a syn, oba celý 
profesní život učitelé, je-
den na obecních školách, 
druhý vysokoškolský pe-
dagog. Starší z nich Alois 
Gregor (1861 Pustiměř 
– 1922 Hodějice) působil 

na obecních školách v Kožušicích, Snovíd-
kách, Rašovicích a Hodějicích. Na posledních 
dvou místech byl poměrně dlouho, 20 a 11 let. 
A právě tato místa měla zásadní vliv na dílo 
jeho syna Aloise Gregora (1888 Kožušice – 
1971 Letovice), na kterém pracoval mnoho 
let a které se vztahuje k naší oblasti: Slovník 
nářečí slavkovsko-bučovického. Vydal ho 
v roce 1959, má asi 200 stran. Než se stal vý-
znamným jazykovědcem, jeho školní vzdělá-
vání začalo na obecné škole v Rašovicích, pak 
Gymnázium v Kyjově a Karlova univerzita 
v Praze, promován r. 1912. Vyučoval na br-
něnské univerzitě češtinu a slovenštinu. Alois 
Gregor měl vedle své profese rád moravské 
lidové písně, sbíral lidové zvyky i písně, byl 
činný v mnoha spolcích – Sokol, Ústav pro 
lidovou píseň. Oblast vědy, turistiky a čes-

ko-slovenských vztahů byla obohacena jeho 
dlouhodobým působením. Ale nejvíce ho zají-
malo nářečí, jemu věnoval mnoho let. A právě 
venkovská učitelská místa otce (viz výše) dala 
základ jeho sběratelské a badatelské činnosti, 
z níž vznikl Slovník nářečí slavkovsko-bučo-
vického. Podrobně zkoumal rodné nářečí ha-
nácké na východ od Brna, podél řeky Litavy 
(ohraničeno na severu Litenčickými vrchy, 
na východě Chřiby a na jihu Ždánickým le-
sem). Toto nářečí označoval jako politavské. 
Navštěvoval 10 obcí – Hodějice, Heršpice, 
Kobeřice, Křižanovice, Marefy, Mouřínov, 
Němčany, Nížkovice, Rašovice a Vážany. 
Často zajížděl do vesnic, zkoumal slovní 
zásobu nářečí, pečlivě si všechno zapisoval 
do sešitu, jak lidé v těchto obcích přiroze-
ně mluví. Můžeme se dovědět, jaká slova se 
používala v polovině 20. století. U každého 
nářečního slova je uveden význam a příklad 
užívání ve větě nebo souvětí. Ve slovníku na-
jdeme také nákresy věcí s popisem částí (koň-
ský postroj, tragač, maslinka, pluh, vůz, cep, 
legátka, kolo aj.) 

Příklady slov: dranžírovat, rozgajdané, 
křidla, pótec, tumlovat se, vrangat, fčílké, 

chůvka, panšula, dožóvat se, kolembač, ščóřit 
se, upajtnót, casnovat se, dlachmat, dróžka, 
glubat se, hečmat se, firhaňky, štandrle, kostn, 
jindová, dodýrka, hural, gramlavé, citýrovat, 
glvanec, bagón, fukarovat, grmolec, helen-
ka, járek, glofanec, hajdanovat, kukaňa, inší, 
cajkovice, dýščuvka, hauzírovat, gécat, atres, 
babula, šiflička, dofčílku, ugřancnót, tihlička, 
štokrle, tolí, žundr, šporhert, glcat. (Jak nebu-
deš hodné, bude mět békovec hody! … Před 
svató Annó sme ji hráli štandrle. … Fčíl se už 
ani pomali neví, co to byli bagóňáří. Byli to 
chlapí, keří dycky, jak se rozjařilo, přihnali 
do dědiny stádo bagónů otkáťsi z Uher.) Ba-
gón – vepř uherského původu.

S výzkumem nářečí v naší oblasti začal 
Alois Gregor už na počátku 20. století, ještě 
za Rakouska-Uherska. Sledoval, jak místní 
lidé mluví při práci doma, na poli, při bese-
dách, draní peří, vaření trnek, na trzích, svat-
bách, tanečních zábavách, ve vlaku a během 
roku při lidových zvycích. Tenkráte se hodně 
besedovalo a povídalo. V polovině 20. století 
začalo nářečí ustupovat s vývojem společnosti 
spisovnému jazyku.

Libuše Filípková

Rady do zahrady – leden
Pranostika: Od konce roku den i zima roste.
Když hodnotíme rok 2020 můžeme být 

spokojeni. Příroda byla dostatečně obda-
rována jak množstvím slunečních dní, tak 
i dešťových srážek. Díky těmto podmínkám 
jsme sklízeli ze svých zahrádek kvalitní 
ovoce a zeleninu. Také brambory byly v mě-
síci červnu v době růstu hlíz zavlaženy 158 
mm srážek. Tím narostly do velkých až nad-
měrných velikostí. Milovníci brambor si tak 
nyní mohou připravovat speciality z nich. 

Základem k úspěchu je zajistit si zdravou 
sadbu.

Informace o bramborové sadbě pro jarní 
výsadbu r. 2021:

Pro brzkou výsadbu v roce 2021 nabízíme 
bramborovou sadbu, kterou nám doporučuje 
dodavatel z Vysočiny.

ANUSCHKA – velmi raná odrůda, varný typ A. 
Žlutá, vysoce jakostní salátová odrůda s  pevnou 
konzistencí, odolná háďátku bramborovému- Má 
středně velké hlízy.

MONIKA – velmi raná odrůda, varný typ B. Vyso-
ké výnosy, hlízy vzhledné, po uvaření netmavnou, 
pevná konzistence. Velmi dobrá odolnost proti 
chorobám.

ROSARA – velmi raná odrůda, varný typ BA. 
Červená slupka, žlutá dužnina, velmi dobré kon-
zumní hodnoty. Střední výnosy, vysoce odolná 
proti chorobám.

ADÉLA – raná odrůda, varný typ B. Spojuje 
velký výnos s  výbornou chutí, oválný tvar hlíz, 
po uvaření netmavne. Dlouhá skladovatelnost.

MARABEL – raná odrůda, varný typ BA. Mimo-
řádně atraktivní a chutná odrůda. Vysoké výnosy 
a odolnost vůči strupovitosti a chorobám.

ANTONIA – poloraná odrůda, varný typ A. Salá-
tová odrůda. Kombinace vysoké výnosnosti a chu-
ťové kvality. Dobře odolává virovým chorobám.

DITTA – poloraná odrůda, varný typ AB. Saláto-
vá odrůda s vysokým výnosem. Hlízy jsou oválné, 
jedny z nejchutnějších, vhodné ke skladování. Vel-
mi žádaná.

Jak se rozhodovat při výběru odrůdy?
Základní varné typy brambor:
A: brambory pevné a lojovité, vhodné k pří-

pravě salátů a přímému konzumu uvařené.
B: brambory univerzální, středně pevné, 

pro přípravu jídel všeho druhu, jako příloha.
C: brambory měkké a moučnaté, určené pře-

devším k přípravě bramborového těsta a kaší.
Pro přesnější klasifikaci se uvádějí i typy 

přechodné, např. AB, BA, BC. První písmeno 
klasifikuje ten varný typ, ke kterému má blíž.

Dle ranosti rozlišujeme brambory: velmi 
rané s dobou vegetace do 90 dní, pro oka-
mžitou spotřebu. Rané (90–110 dní) vhodné 
k přímému konzumu i k uskladnění. Polora-
né (110–130 dní) vhodné k dlouhodobému 
uskladnění.

Pokud se rozhodnete pro některou z uve-
dených odrůd, tak vložte svoji objednávku 
s udáním odrůdy, požadovaným počtem kilo-
gramů, adresou a číslem telefonu nebo email 
adresou pro zpětnou informaci o prodeji 
do schránky v domě zahrádkářů ve Slavkově 
u Brna na ulici Čs. armády 252 do 14. února 
2021. Též můžete využít naši emailovou ad-
resu: zahradkari.slavkovubrna@seznam.cz. 
Také sledujte naše web stránky: www.zahrad-
kari.cz/zo/slavkovubrna, kde jsou další infor-
mace o naší činnosti.

Bramborová sadba je v balení po 25 kilo-
gramech. Předpokládaná cena 13 Kč/kg. Roz-
vážení za příplatek 1 Kč/kg.

Bohatou úrodu a příznivé počasí při pěsto-
vání brambor přeje Vladimír Luža

Vánoční a novoroční přání
Zahrádkáři ZO ČZS Slavkov u Brna přejí 

členům a všem, kteří s námi spolupracovali, 
klidné a spokojené svátky vánoční, hodně 
zdraví a štěstí do nového roku 2021.

Poděkování za spolupráci – město Slavkov 
u Brna; Zámek Slavkov – Austerlitz; ZO Čes-
kého svazu včelařů ve Slavkově u Brna; po-
tulný sadař Dominik Grohmann; SDH Slav-
kov u Brna a sponzoři.

S jejich výraznou pomocí a sponzorstvím 
se s úspěchem uskutečnily: XIV. Oblastní vý-
stava ovoce a zeleniny; II. etapa modernizace 
technologického vybavení moštárny a výsad-
ba komunitního sadu.

ZO ČZS Slavkov



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


