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Výročí
Podzim se s námi ne a ne roz-
loučit. Pamatuji, že jsem v tento 
čas již proháněl sáňky, boby 
a tolik populární „vocempločky“ 
(prkýnko a dvě brusle) za kos-
telem spolu s desítkami dalších 
dětí. Ladovské zimy se jen tak 
nedočkáme a to je s ohledem 
na energetickou krizi dobře. Již 

v minulých číslech jsem avizoval, že vedení města 
vytvořilo energetický tým, který se pravidelně 
schází a řeší tento celoevropský problém. Při sledo-
vání zpráv, kde radnice v Rokytnici nebo Břeclavi 
řeší dodávky a pozastávku tepla pro sídliště, jsem 
opravdu rád, že si město ponechalo všechna klíčová 
zařízení a instituce ve svém majetku.

Michal Boudný

SLOVO STAROSTY
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Slavkovský

zpravodaj

Foto: Veronika Slámová

Lampionový průvod 
po dvouleté odmlce
strana 16

Foto: Jan Martinek





311/2022 SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Ono pronajmout nebo zprivatizovat maje-
tek je jistě finančně příjemné, ale tento krát-
kodobý efekt velmi rychle zhořkne, protože 
noví majitelé či nájemci nepodnikají z lásky 
k lidem, ale pro peníze. Myslím, že máme již 
dost svých zkušeností s podobnou fúzí na SC 
Bonaparte. A ta nás stále dohání a již nesnese 
odkladu. 

Zpět k energiím. Na příští rok máme vy-
soutěženo. Ceny jsou takové, jaké jsou, 
ale důležité je mít vůbec nějakou smlouvu. 
Například u plynu je to někdy malý zázrak. 
Nejistota komodity vyvolává nevůli společ-
ností se k čemukoli dlouhodobě zavazovat. 
Tato situace bohužel opět nahrává energo
šmejdům, kteří zneužívají situace a naivi-
ty některých lidí. Buďte i vy opatrní a než 
někoho pustíte do domu nebo v tom horším 
případě podepíšete závazek, poraďte se. Mi-
nisterstva, kraje i podniky typu ČEZ mají in-
folinky a poradenství. S rostoucími cenami 
prakticky všeho nás od příštího roku čekají 
dvě změny. Vodovody a kanalizace Vyškov, 
kde je naše město akcionářem, bude zdražo-
vat vodné a stočné na 110 korun včetně daně 
za kubík. Společnost se dlouhodobě snažila 
držet cenu vody pod stokorunu, ale zvýše-

né ceny plynu, elektřiny a pohonných hmot 
se bohužel promítly i do úpravy vody. I tak 
naše voda patří k těm levnějším. Jiné okresy 
jsou na tom hůře. Odpady rovněž podraží. 
Abychom nemuseli tuto službu zdražovat, 
rozhodla se rada města pro svoz tuhého ko-
munálního odpadu jedenkrát za čtrnáct dní 
tak, jak to mají všechny obce v okolí již léta. 
Velkoobjemovým kontejnerům na sídlištích 
zůstane týdenní svoz. Velikost nádoby není 
limitující. Jistě by bylo snazší zvednout 
cenu, ale prioritou je a bude hledat řešení, 
jak z občanů netahat více a více peněz. V mé 
čtyřčlenné domácnosti máme 120litrovou 
nádobu a kaž dý týden vyvážíme popelnici 
naplněnou do poloviny. Cena za dopravu je 
významnou složkou ceny likvidace odpadu 
a tímto ji snížíme, ale i tak město každoročně 
doplácí za svoz odpadu miliony. 

Vážení spoluobčané a čtenáři našeho pe-
riodika. Jak jsem v minulém čísle avizoval 
četné svátky a události, tak se v říjnovém 
a listopadovém měsíci uskutečnila vzpomínka 
na vznik republiky, uctili jsme válečné vete-
rány a zapálili 33 svíček k výročí sametové 
revoluce. A to vše na jediném místě – u po-
mníku obětem válek, který byl slavnostně 
odhalen 28. října 2018 ke stému výročí repub-

liky. V každé obci v okolí je pomník padlým 
vlastencům a vojákům z první světové války 
a naše město má konečně tento dluh splacen. 
Velice si vážím vaší účasti na těchto, pro naši 
zemi, významných milnících. V době, kdy 
kousek od nás zuří nesmyslná válka, a v době, 
kdy se nám na hrad derou lidé s nejasnou mi-
nulostí a ještě nejasnější budoucností, je třeba 
si tyto události připomínat, abychom je nebyli 
nuceni prožívat znovu. 

A pozastavím se ještě k dění ve městě. Sta-
vební dopravní boom jde již do finále. Nemo-
hu si nevšimnout jízlivých komentářů a fotek 
na sociálních sítích k situaci na Špitálské ulici. 
Doma si ale také nefotíte kynoucí těsto, ale až 
hotový chléb. Cílem bylo co nejrychleji pustit 
automobilovou dopravu a nyní se dodělávají 
pěší komunikace, dopravní značení, veřejné 
osvětlení, zeleň a úklid. Podařilo se nám ještě 
velmi dobře vysoutěžit opravu plotu a pode-
zdívky kolem ZŠ Komenského, na které se již 
podepsal zub času. V době nárůstu cen a ne-
ochot stavebních firem se pouštět do těchto 
drobných akcí to považuji za malý zázrak! 
Vážení Slavkováci! Přeji vám do vašich srdcí 
a duší více světla, méně mlhy a krásný advent-
ní čas, který tolik potřebujeme.

 Michal Boudný, starosta města

Výročí
(Dokončení ze strany 1)

Napoleonské akce se vrací po dvou letech 
do Slavkova!

Vzpomínkové akce na bitvu u Slavkova se 
po dvou covidových letech vrací zpět! Cen-
trum města, nádvoří zámku i zámecký park 
se v sobotu 3. prosince vrátí do atmosféry 
roku 1805, kdy se Slavkov stal centrem jed-
né z nejzásadnějších bitev evropských dějin. 
Chybět nebude tradiční předvánoční jarmark, 
historický program, vojenské ležení, bitevní 
ukázky i vyvrcholení v podobě defilé vojáků 
a nočního programu v zámeckém parku. Sou-
částí bude unikátní noční bitva a hra světel 
na průčelí zámku.

„Slavkov si v posledních dvou letech mu-
sel odepřít vrcholnou akci, která formuje jeho 
ráz. Přitom právě připomínka Napoleonova 
tažení je v této době více než symbolická. Při-

pomíná, že i přes vyhrané bitvy, vykoupené 
tisíci životy a zničenou zemí, nekončil osud 
dobyvatelů a megalomanů slavně,“ připomněl 
starosta Michal Boudný.

Výstřel z děla oznamující zahájení napo-
leonských akcí ve Slavkově u Brna zazní v 10 
hodin. Závěrečný program se pak uskuteční 
od 19 hodin v zámeckém parku. 

Tváří se opět stane Václav Vydra, který 
v uplynulých „online“ ročních promlouval 
k divákům v roli francouzského maršála.

Pořadatelem je město Slavkov u Brna a Zá-
mek Slavkov – Austerlitz. Program se může 
uskutečnit díky podpoře Jihomoravského kraje. 

Děkujeme partnerům akce! Generální part-
nerem je společnost BC Logia. Hlavní part-

neři: Prostavby, Pegas Gonda, IDS Olomouc 
a GPL. Partneři: Sasta, Swietelsky, Lohmann 
& Rauscher, Kaláb, SKR Stav, Tocháček, 
LIKOS. Poděkování: RESPONO, Kordis 
IDSJMK, Technické služby města Slavkov 
u Brna, Integrovaná střední škola Slavkov 
u Brna a Zámek Slavkov – Austerlitz. Mediál-
ní partner: Český rozhlas Brno

Noční program na zámku vytvoří studio 
VISUALOVE, které je také tvůrcem nádher-
ných instalací jako jsou vesmírná tělesa pro 
Hvězdárnu a planetárium Brno, festival Pro-
totyp v unikátních prostorách historických 
vodojemů pod Žlutým kopcem nebo také vá-
nočního osvětlení brněnských ulic.

Program najdete na vedlejší straně. vs

Kvůli jarmarku bude 
uzavřené náměstí a ulice 
Husova

V souvislosti s konáním napoleonského 
jarmarku bude od pátku 2. prosince od 18 
hodin do neděle 4. prosince max. do 12 
hodin uzavřeno Palackého náměstí a ulice 
Husova. Uzavírka bude platit od kostela 
až po spodní část náměstí. Objízdné trasy 
centra města budou po ulici Malinovského. 
Bohužel však nebude možné povolit vjezd 
a výjezd z domů, obchodů a hotelů. 

Děkujeme všem obyvatelům a provozo-
vatelům za respektování zákazu parkování 
od pátečního večera. V souvislosti s plat-
nou uzavírkou bude mít městská policie 
pravomoc odtahu aut. Děkujeme za po-
chopení!Foto: archiv MÚ
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
1. schůze RM – 31. 10. 2022

1. RM ruší usnesení č. 2486/160/RM/2022 ve znění: 
„Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG. 
D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 
28085400 týkající se pozemků parc. č. 1459/1 – ostatní 
plocha, silnice a parc. č. 1459/19 – ostatní plocha, sil-
nice, obojí v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku 
města (stavba s názvem „Slavkov u B., příp. NN Žemla“) 
v předloženém znění.“

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 
týkající se pozemků parc. č. 1459/1 – ostatní plocha, 
silnice a parc. č. 1459/6 – ostatní plocha, silnice, obojí 
v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stav-
ba s názvem „Slavkov u B., příp. NN Žemla“) v předlo-
ženém znění.

3. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 1, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s panem Josefem 
Rosnerem. Nájem bude sjednán na dobu určitou 3 mě-
síce a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

4. RM schvaluje harmonogram schůzí rady města 
a zasedání zastupitelstva města do konce roku 2022 
v předloženém znění.

5. RM schvaluje rozpočtové opatření ZS-A č.9/2022 
v předloženém znění

6. RM bere na vědomí záměr převodu finanční pro-
středků ve výši 60.000 Kč z Rezervního fondu do Fondu 
investic (ZS-A).

7. RM schvaluje Rozpočtovou změnu č. 4 Mateř-
ské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace, dle předložené zprávy.

8. RM schvaluje přesun 80 000 Kč z rezervního fondu 
organizace do investičního fondu organizace (MŠ Zví-
dálek).

9. RM schvaluje čerpání investičního fondu Mateř-
ské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace do výše 80 000 Kč.

10. RM schvaluje převod finančních prostředků 
ve výši 500 000 Kč z rezervního fondu Domu dětí a mlá-
deže Slavkov u Brna, příspěvková organizace do fondu 
investic Domu dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěv-
ková organizace.

11. RM souhlasí se zapojením Domu dětí a mládeže 
Slavkov u Brna, příspěvková organizace do Operačního 
programu Jan Amos Komenský, bez finanční spoluúčasti 
zřizovatele.

2. schůze RM – 14. 11. 2022
1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových 

opatření v předloženém znění.
2. RM doporučuje ZM schválit čerpání Fondu doprav-

ní infrastruktury ve výši 3.000.000 Kč na poštovní služ-
by a ve výši 8.300.000 Kč jako převod do Fondu rezerv 
a rozvoje.

3. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření 
města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí 2022 v předlože-
ném znění.

4. RM doporučuje ZM ke schválení rozbory hospoda-
ření VHČ za III. čtvrtletí roku 2022 v předloženém znění.

5. RM doporučuje ZM ke schválení uvolnění částky 
3.500.000 Kč z Fondu vedlejší hospodářské činnosti 
k zajištění platební schopnosti VHČ.

6. RM doporučuje ZM schválit změnu statutu Fondu 
dopravní infrastruktury dle předloženého návrhu.

7. RM doporučuje ZM schválit směnu části pozemku 
parc. č. 220/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
cca 12 m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města 
Slavkov u Brna za část pozemku parc. č. 218 – zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře cca 12 m2 v k.ú. Slav-
kov u Brna ve vlastnictví manželů Oldřicha Svobody 
a Blanky Svobodové v podobě dle důvodové zprávy 
a příloh. Náklady spojené s převodem nemovitostí 
(správní poplatek, geometrický plán) hradí žadatel. Vše 

za podmínky financování odvodu DPH za část pozemku 
parc. č. 220/1 v k.ú. Slavkov u Brna ze strany žadatele. 
Daňové povinnosti budou splněny dle platného práv-
ního předpisu.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 týkající se po-
zemku parc. č. 1341 – ostatní plocha, silnice v k.ú. 
Slavkov u Brna, který je v majetku města, dle přilože-
ného návrhu smlouvy a geometrického plánu č. 3836-
8305/2021 (stavba s názvem „Slavkov u B., příp. NN 
Rotreklová“) v předloženém znění.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 týkající se po-
zemku parc. č. 3583/2 – ostatní plocha, ostatní komuni-
kace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města, dle 
přiloženého návrhu smlouvy a geometrického plánu č. 
3877-3385/2022 (stavba s názvem „Slavkov u B., kabel 
NN Juránek“) v předloženém znění.

10. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společností EG. 
D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 
28085400 týkající se pozemku parc. č. 1131 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který 
je v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kab. 
smyčka NN Strachoňová“) v předloženém znění.

11. RM souhlasí s uzavřením předložené Doho-
dy o podmínkách vybudování stavby na městském 
pozemku, spočívající ve vybudování sjezdu s panem 
Mgr. Ing. Davidem Knotkem, na pozemku parc. č. 
2056/1 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví 
města Slavkov u Brna.

12. RM rozhoduje, že na základě podaných nabídek, 
že nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku na sta-
vební práce na akci „Oprava plotu s podezdívkou u ZŠ 
Komenského“ podala společnost Habuilding s.r.o., IČ: 
283 24 463.

13. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na sta-
vební práce na akci: „Oprava plotu s podezdívkou 
u ZŠ Komenského“ se společností Habuilding s.r.o., IČ: 
283 24 463 dle předloženého návrhu smlouvy. 

14. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 1, Palackého náměstí 123, Slavkov u Brna, 
o velikosti 1+1, s paní Elou Spáčilovou. Nájemní smlou-
va bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné sta-
noveno ve výši 150 Kč/m2.

15. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 4, Litavská 1496, Slavkov u Brna, o ve-
likosti 2+KK, s paní Miroslavou Skuhrovou. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájem-
né stanoveno ve výši 150 Kč/m2.

16. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor – poliklinika 70/324, která byla uzavřena 
s MDDr. Vladimírou Loudovou, Pekařská 9, 602 00 Brno, 
IČ: 012356, dohodou k datu 31. 12. 2022.

17. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu 
prostor sloužících k podnikání ve II. NP na poliklinice 
ve Slavkově u Brna, Tyršova č.p. 324. Jedná se o zubní 
ordinaci č. 2.27 o výměře 21,80 m2, zubní ordinaci č. 
2.29 o výměře 22,20 m2 a ostatní prostory zázemí o vý-
měře 8,30 m2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné sta-
noveno ve výši 4.347 Kč/měsíc.

18. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu míst-
nosti (skladovacích prostor) č. 003 v suterénu administ-
rativní budovy Koláčkovo náměstí 727, Slavkov u Brna, 
o celkové výměře 10,70 m2. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc 
a nájemné stanoveno ve výši 1.200 Kč/m2/rok + zálohy 
na služby spojené s užíváním těchto prostor.

19. RM bere na vědomí nabídku spolupráce při li-
kvidaci odpadů – sběr potravinářských olejů a tuků se 
společností EKO-PF s.r.o., Hlincová Hora 60, 373 71 Hlin-
cová Hora, IČ: 62525816.

20. RM souhlasí se snížením počtu svozů komunální-
ho odpadu ve městě Slavkov u Brna na interval vývozu 
1x14 dní v roce 2023, mimo bytové domy s přistavený-
mi nádobami na komunální odpad o obejmu 1100 litrů, 
u kterých zůstane zachován vývoz 1x7 dní. 

21. RM doporučuje ZM rozhodnout, že určeným 
zastupitelem pro Změnu č. 1 ÚP Slavkova u Brna bude 
Ing. Marie Jedličková.

22. RM doporučuje ZM rozhodnout, že určeným 
zastupitelem pro Změnu č. 4 ÚP Slavkova u Brna bude 
Ing. Marie Jedličková.

23. RM bere na vědomí, že o Změně č. 5 ÚP Slavkova 
u Brna bude dne 28.11.2022 předložená na zastupitel-
stvu samostatná zpráva.

24. RM doporučuje ZM rozhodnout, že určeným za-
stupitelem pro Změnu č. 2 regulačního plánu Koláčková 
náměstí Slavkova u Brna bude Ing. Marie Jedličková.

25. RM doporučuje ZM rozhodnout, že určeným za-
stupitelem pro Změnu č. 3 regulačního plánu Koláčková 
náměstí Slavkova u Brna bude Ing. Marie Jedličková.

26. RM doporučuje ZM rozhodnout o pořízení Změny 
č. 5 Územního plánu Slavkova u Brna dle § 55a a nasl. 
stavebního zákona zkráceným postupem.

27. RM doporučuje ZM rozhodnout o tom, že urče-
ným zastupitelem během pořízení Změny č. 5 územního 
plánu Slavkova u Brna bude Ing. Marie Jedličková.

28. RM doporučuje ZM rozhodnout o pořízení před-
ložené změny územního plánu Slavkova u Brna („foto-
voltaická elektrárna AREMA s.r.o.“).

29. RM doporučuje ZM uložit úkol – prověřit, zda 
předložená změna může být pořízená zkráceným způ-
sobem, aby tato změna územního plánu mohla být 
součástí Změny č. 5 územního plánu Slavkova u Brna. 

30. RM doporučuje ZM rozhodnout o tom, že urče-
ným zastupitelem pro pořízení této změny územního 
plánu Slavkova u Brna bude Ing. Marie Jedličková.

31. RM bere na vědomí obsah jednání komise pro 
regeneraci městské památkové zóny Slavkov u Brna č. 
2/2022.

32. RM souhlasí s umístěním sběrací pokladničky 
v rámci veřejné sbírky zapsaného ústavu PIAFA Vyškov, 
z.ú. u vánočního stromku umístěného před kanceláří 
starosty a místostarostky, a to v termínu umístění vá-
nočního stromku.

33. RM schvaluje uzavírání darovacích smluv na přijí-
mání darů na úhradu nákladů spojených s pořádání akce 
Tenkrát ve Slavkově 1805 konané 3. 12. 2022 a svěřuje 
starostovi města Bc. Michalu Boudnému rozhodování 
spojená s uzavíráním těchto darovacích smluv.

34. RM doporučuje ZM jmenovat předsedu kontrolní-
ho výboru pana Mgr. Přemysla Jeřábka.

35. RM doporučuje ZM jmenovat předsedu finanční-
ho výboru pana Ing. Ivana Charváta.

36. RM doporučuje ZM jmenovat členy kontrolní-
ho výboru: ng. Hynek Charvat, Ing. Luděk Červinka, 
Ing. Michal Hlaváč, paní Vendula Andrlová.

37. RM doporučuje jmenovat členy finančního vý-
boru: Ing. Jindřich Galata, Mgr. Michal Hájek, Bc. Libor 
Eliáš, pan Jan Šícha.

38. RM souhlasí s rozpočtovým opatřením ZS-A, č. 10 
v předloženém znění.

39. RM souhlasí s čerpáním finančních prostředků 
z fondu investic ve výši 130.000 Kč (ZS-A).

40. RM bere na vědomí uzavření provozu Mateřské 
školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace, v době vánočních prázdnin.

41. RM schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva 
města v předloženém znění.
 Úplné znění na www.slavkov.cz

Archiv Slavkovského zpravodaje 
najdete na adrese 

www.slavkovskyzpravodaj.cz
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Město počítá s dvojnásobnými náklady na energie
S dvojnásobnými náklady za energie pro 

provoz městských budov počítají na příští rok 
zástupci radnice ve Slavkově u Brna. „Dodáv-
ky zemního plynu a elektrické energie máme 
vysoutěžené za příznivé ceny, nicméně s vý-
razným nárůstem oproti letošku počítáme. 
Bude to pro nás samozřejmě náročné, protože 
ze zhruba dvanácti milionů korun, které nás 
energie tento rok stály, očekáváme nárůst 
až na pětadvacet milionů,“ potvrdila mluvčí 
Slavkova Veronika Slámová. 

Za tyto peníze město pokrývá mimo jiné 
i provoz škol, polikliniky, domova s pečova-
telskou službou, úřadu, zámku, Společenské-
ho centra Bonaparte nebo veřejného osvětle-
ní. „V rozpočtu jsme připraveni na maximální 
zastropované částky, nakupovat však budeme 
za spotové, aktuální burzovní ceny, takže fi-
nální účet nemůžeme zcela odhadnout. Ta-
ková je nyní situace pro všechny. Pro nás je 
důležité, že v tuto chvíli jsme zatím nemuse-

li přistoupit k žádnému výraznému omezení 
provozu městských budov,“ zdůraznila Slá-
mová.

Zmínila opatření k úspoře energií. „Město 
má k dispozici vstupní analýzu pro zpraco-
vání energetické koncepce. Ta odhalí nejen 
slabá místa v energetické náročnosti budov 

včetně bytových domů, ale doporučí také 
primární i méně náročná opatření jako napří-
klad zateplení půd. Výsledkem bude i návrh 
budoucích doporučených investic, které sní-
ží energetickou závislost města,“ vysvětlila 
mluvčí.

Jako možnosti zmínila fotovoltaiku, te-
pelná čerpadla nebo komunitní energetiku. 
„V oblasti úspor jsme zatím snížili teplotu 
ve vytápěných prostorách na jednadvacet 
stupňů a optimalizovali jsme časové progra-
my vytápění. Omezujeme topení na chod
bách. Krátkodobě také zateplíme společenský 
dům Bonaparte, aby se zde v letošní zimě 
mohly konat kulturní akce,“ doplnila Slámo-
vá.

Pracovníci města také postupně vyměňu-
jí všechna světla za LED osvětlení. Městské 
instituce dále brzo získají pravidla a doporu-
čení, která je povedou ke snížení energetické 
náročnosti. vs

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky
1. Volba prezidenta republiky se uskuteč-

ní ve dnech 13. 1. 2023 a 14. 1. 2023 (I. kolo) 
a případně II. kolo ve dnech 27. 1. 2023 
a 28. 1. 2023.

2. Místem konání volby prezidenta re-
publiky:

ve volebním okrsku č. 1
je místnost pro hlasování v budově Městského 
úřadu, Palackého náměstí čp. 64 (obřadní síň) 
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu:

B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvo-
řákova, Hradební, Husova, Jiráskova část 
čp.: 829–830, 835–837, 846–847, 867, 869, 
879–880, 923, 959, 1170–1172, 1178–1180, 
1220–1226, Kaunicova, Komenského ná-
městí, Lidická, Malčevského, Malinovského, 
Na golfovém hřišti, Pod Oborou čp. 1818
1829, Příční, Sadová, Tyršova část čp.: 331, 
556, 557, 561, 563, U stadionu, Zahradní, 
Zborovská, ev. č. 1.

Telefonní spojení do volební místnosti: 
+420734353680

ve volebním okrsku č. 2 
je místnost pro hlasování v budově Městského 
úřadu, Palackého náměstí čp. 65, 1. patro (za-
sedací místnost), pro voliče s adresou místa 
trvalého pobytu:

Brněnská, Čsl. Červeného Kříže, Dvůr 
Rybník, Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Ko-
llárova, Křenovická, Lomená, Nerudova, Pa-
lackého náměstí, Pustá, Slovákova, Špitálská, 
U Mokřadu, U Synagogy, U Valu I., U Valu 
II., Úzká, Za Branou, Zámecká, Zelnice I, 

Zelnice II, Zelnice II., Zelnice III, Zelnice IV., 
Zelnice V. 

Telefonní spojení do volební místnosti: 
+420731451643

ve volebním okrsku č. 3
je místnost pro hlasování na Základní škole 
Tyršova ulice čp. 997, pro voliče s adresou 
místa trvalého pobytu:

Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část 
čp.: ev. č. 300, ev. č. 301, 308, 350, 355, 356, 
360, 366, 367, 371–376, 378, 384, 401–403, 
405, 407, 413, 442, 450, 464, 465, 468, 469, 
471–474, 478, 485, 487, 490, 494, 498, 500, 
529, 565, 566, 599, 610, 616, 690, 691, 1225, 
1461–1464, 1481, 1555, 1641–1648, 1658, 
1659, Lesní, Mánesova, Na Vyhlídce, Pod Obo-
rou čp. 429, 614, 621, 651, 667, 672, 812, 1128, 
1186, 1320, 1424–1427, 1511–1513, Pod Vino-
hrady, Purkyňova, Slunečná, Sušilova, Tylova, 
Tyršova část čp.: 131–133, 208, 303, 306, 345, 
346, 348, 363, 424, 427, 428, 430, 445, 446, 
449, 457, 459, 466, 475, 479, 486, 500, 503, 
547, 567, 603, 655, 674, 826, 881, 882, 920, 
977, 999, 1011–1016, 1025, 1034, 1085, 1094–
1126, 1224, 1249, 1289, 1290, 1707, ev.č. 306, 
307, 308, Větrná, Zlatá Hora část čp.: 271, 272, 
277, 281, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 337, 
377, 1227–1242, 1412, 1466, 1467, 1541.

Telefonní spojení do volební místnosti: 
+420730190230

ve volebním okrsku č. 4
je místnost pro hlasování na Základní škole 
Komenského náměstí čp. 495 – nová budova, 
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu: 

Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská, 
Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.: 
1243–1246, 1348–1376.

Telefonní spojení do volební místnosti: 
+420733133577

ve volebním okrsku č. 5
je místnost pro hlasování v Domě pečova-
telské služby, Polní ulice čp. 1444, 2. patro, 
místnost Klubu důchodců, pro voliče s adre-
sou místa trvalého pobytu:

Československé armády, Foerstrova, Litav-
ská, Luční, Nádražní, Polní, Sídliště Nádraž-
ní, Topolová, U Splavu, U Vily. 

Místnost je přístupná bezbariérově. 
Telefonní spojení do volební místnosti: 

+420733133578

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 
občana České republiky (platným občanským 
průkazem nebo cestovním pasem). 

4. Každému voliči budou dodány nejpozdě-
ji 3 dny přede dnem voleb prezidenta republi-
ky hlasovací lístky do místa trvalého pobytu. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.

5. Volič může ze závažných, zejména zdra-
votních, důvodů požádat obecní úřad a v den 
voleb svoji okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost 
do přenosné volební schránky. Okrsková 
volební komise však může vysílat své členy 
s přenosnou volební schránkou pouze v rámci 
svého volebního okrsku. vs

Web plný informací o životě ve městě • Přehled připravovaných akcí • Aktuální nabídka poledních menu
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Místní akční plán vzdělávání 
ve školním roce 2022/2023

Od října 2022 pokračuje město Slavkov 
u Brna v realizaci projektu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání (MAP), aktuálně již s po-
řadovým číslem III. Navazujeme na před-
chozích 6 let aktivit, workshopů, seminářů, 
přednášek, ale i metodické činnosti v oblasti 
školství v území ORP Slavkov u Brna.

MAP III je stále cílen do oblasti předškol-
ního, základního a zájmového vzdělávání 
dětí do 15 let věku. Všech 23 mateřských 
a základních škol, které zřizují obce z území 
ORP Slavkov u Brna, na projektu spolupra-
cuje. Naše úkoly v aktuálním období jsou 
hlavně metodické a systémové. V časovém 
intervalu 10/2022–11/2023 se ve spolupráci 
s obcemi a právě školami budeme věnovat 
3 klíčovým oblastem: (1) evaluaci dosa-
vadního průběhu 6letého akčního plánování 
v našem území; (2) zjišťování potřeb škol 
směrem k vzdělávacím aktivitám a akcím 

spolupráce a sdílení dobré praxe, které za-
řadíme do Akčních plánů MAP pro roky 
2023–2025; (3) sběru investičních záměrů 
a projektů v oblasti školství z našeho ORP 
do tzv. strategického rámce, podpoříme tím 
proces hodnocení těchto žádostí o financová-
ní z veřejných zdrojů (zejména EU).

Odbornou gesci MAP III drží již sedmým 
rokem fungující expertní pracovní skupiny; 
pedagogové, ředitelé škol i zástupci předškol-
ního a zájmového vzdělávání z celého území 
ORP Slavkov u Brna v minimálně čtvrtletním 
cyklu zasedají v oblastech čtenářské a mate-
matické gramotnosti, polytechniky, zájmové-
ho (neformálního) vzdělávání, rovných příle-
žitostí ve vzdělávání a financování školství. 
Veškeré aktuality z projektového dění, důleži-
té informace a výstupy průběžně zveřejňujeme 
na www.mapslavkov.cz a www.slavkov.cz. 

Richard Podborský

Svoz popelnic bude od Nového 
roku jednou za 14 dní

Týdenní svoz popelnic již nebude od Nové-
ho roku samozřejmostí. Popeláři budu svážet 
popelnice domácností jednou za čtrnáct dní. 
Jednou za týden budou zajíždět pouze do by-
tových domů, které mají přistavené kontejne-
ry o objemu 1100 litrů.

Město k tomuto kroku muselo přistoupit 
kvůli enormnímu nárůstu cen za svoz odpadu. 
Zatímco ještě v roce 2018 faktury od firmy 
Respono dosahovaly cca 4,5 milionů ročně, 
v příštím roce by město mělo dle avizovaného 
zdražení platit při týdenním svozu téměř 8 až 
9 milionů korun. „Díky tomuto kroku zůsta-
nou náklady v limitu letošního roku a nebude 
tak nutné otevřít diskuzi o navýšení poplatku 
za odpadové hospodářství ve městě,“ vysvětlil 
starosta Michal Boudný. Každý obyvatel s tr-
valým bydlištěm nyní platí 700 korun za rok. 
Za děti je poplatek poloviční. 

K rozhodnutí přispěly také výsledky několi-
kaměsíčního monitoringu popelnic. Pracovní-
ci, kteří prováděli namátkové kontroly, zjistili, 
že většina přistavených popelnic nebyla zapl-
něná. Navíc stávající četnost některé lidi nemo-

tivovala k důslednějšímu třídění. Domácnosti, 
pro které bude čtrnáctidenní svoz nedostačují-
cí, mají možnost pořízení další popelnice.

Město v oblasti odpadového hospodářství 
připravuje i další změny, které jsou vyžádány 
aktuálním tlakem státu na minimalizaci sklád-
kovaného odpadu. Bližší informace přinese-
me v dalších vydáních Slavkovského zpra-
vodaje. V prosincovém čísle také zveřejníme 
detaily o termínech svozu. vs

MAS Slavkovské bojiště nabízí pomoc s programem 
Nová zelená úsporám Light

MAS Slavkovské bojiště nabízí možnost 
pomoci při podání žádosti do programu Nová 
zelená úsporám Light. Žadatel musí být vlast-
ník či spoluvlastník RD nebo trvale obývané 
rekreační chaty. Všichni členové domácnosti 
jsou příjemci starobního důchodu nebo inva-
lidního důchodu 3. stupně nebo vaše domác-
nost pobírala v období od 12. 9. 2022 příspě-
vek na bydlení.

Je možné žádat na zateplení fasády, střechy, 
stropu, podlah nebo výměnu oken a vchodo-
vých dveří. Příjem žádostí bude otevřen 9. 

ledna 2023. Pakliže jste již patřičná opatření 
jmenovaná výše zrealizovali, je možné si za-
žádat též zpětně, a to na realizace uskutečněné 
již od 12. 9. 2022.

Žádost můžete podat před provedením 
prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení. 
V případě schválení žádosti obdržíte zálohu 
ve výši až 100 % na provedení zvolených 
aktivit, maximálně však ve výši 150 tis. Kč. 
Na realizaci zvolených úsporných opatření 
pak máte celý rok. Dříve, než podáte žádost, 
pořiďte si fotografie míst, která budete chtít 

změnit – původní okna, dveře, nezaizolova-
nou střechu apod. Tuto fotodokumentaci pak 
přiložíte k žádosti. 

Na kancelář MAS Slavkovské bojiště se 
můžete obrátit již nyní se svými dotazy. Po-
můžeme vám s podáním žádosti, ověříme, zda 
jste oprávněný žadatel a poradíme, jak je třeba 
postupovat.

V případě zájmu se obracejte na: Petr Va-
něček, vanecek@slavkovskebojiste.cz, tel. 
777 864 704; Dana Adamcová, adamcova@
slavkovskebojiste.cz, tel. 732 512 635.

Dům dětí a mládeže 
pořádá
Vánoční ozdoby z korálků

Čtvrtek 8. 12. 2022, 17–19 h., cena 
300 Kč. Vhodné pro všechny, kteří si rádi 
ozdobí vánoční stromeček vlastní vyrobenou 
hvězdičkou. Pro dospělé nebo děti od 13 let.

Bongo Brno
Středa 21. 12. 2022, 16–18 h., cena 

200 Kč. Pro všechny žáky ZŠ 6–15 let. Sraz 
v 15.20 h, na autobusové zastávce u poli-
kliniky ve Slavkově. S sebou si vezměte 
teplejší ponožky, peníze na občerstvení. 

Na obě akce se můžete přihlásit na webu 
ddmslavkov.cz. Info janabangova@
ddmslavkov.cz nebo tel. 605 083 322. jb

Den otevřených dveří
Dne 15. 12. 2022 od 14 do 17 hodin vás 

zveme na prohlídku naší základní a střední 
školy na ulici Malinovského.

ZŠ a PŠ, Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Foto: archiv školy
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Město si připomnělo významná 
výročí
28. října – Den vzniku samostatného 
Československa
Odhalení busty T. G. Masaryka 
na radnici

Bronzová socha z dílny předního sochaře 
Otto Gutfreunda nově zdobí foyer historic-
ké radnice. Městu ji věnoval kardiolog žijící 
ve Slavkově profesor Miloš Táborský. Slav-
nostní odhalení sochy se uskutečnilo v Den 
vzniku samostatného Československa – 
28. října. „Město Slavkov u Brna dosud nemá 
žádnou hmatatelnou připomínku na muže, 
který položil základy našeho státu. S nadchá-
zejícími prezidentskými volbami je o to důle-
žitější připomínat si vzdělání, humanitu, úctu, 
pokoru a vlastenectví,“ uvedl starosta Michal 
Boudný. Profesor Táborský městu věnoval 
také menší bustu Františka Palackého. Ta 
bude umístěna ve spodní části náměstí nesou-
cího jeho jméno v příštích měsících.

11. listopadu – Den válečných 
veteránů
Vzpomínka na padlé ve válkách

Starosta města spolu s představiteli Armá-
dy ČR a církve připomněli u pomníku občanů 
padlých ve světových válkách Den válečných 
veteránů. Den, který je původně věnovaný 
památce padlých v první světové válce, nabý-
vá v současné Evropě, která je opět svědkem 
krvavého vojenského konfliktu, na významu. 

17. listopadu – Den boje za svobodu 
a nezávislost

Neformální setkání u památníku obětem 
válek se uskutečnilo také ve výročí sametové 
revoluce a také Mezinárodního dne student-
stva (tedy dne, kdy čeští studenti tvrdě pykali 
za revoltu vůči nacistickým okupantům). Se-
tkání se zúčastnili pamětníci listopadových 
událostí v našem městě. vs

Na Bučovické zakořenila 
část zeleně

V ostrůvcích kolem nově opravené sil-
nice na ulici Bučovická zakořenila nová 
zeleň a okrasné květiny. Osázeli ji zahrad-
níci v podobné skladbě, která se postup-
ně rozrůstá na kruhových křižovatkách 
a ve spodní části ulice ČSA. V podobném 
stylu se pak bude pokračovat i v roce 2023 
nejen na zbytku ulice Bučovická, ale také 
na ulici Špitálská.

Stará hasička má nové 
elektrické rozvody

Hasičská stanice v ulici Malinovského, 
v níž sídlí dobrovolní hasiči, má komplet-
ně nové elektrorozvody. V uplynulých 
dvou letech se podařilo investovat do za-
staralého zařízení ve všech místnostech 
tak, aby mohla budova být i nadále bez-
pečně využívána. 

S postupnou rekonstrukcí budovy se 
začalo v roce 2018 výměnou vrat. Ná-
sledovala rekonstrukce topení, částečné 
zateplení a instalace zabezpečovacího sys-
tému. Rekonstrukce elektrorozvodů stála 
cca 1,6 milionů korun. Akci podpořil část-
kou ve výši milionu korun (rozděleného 
do dvou etap) Jihomoravský kraj.

Školní areál bude mít 
nové oplocení

Rozpadající se zídka s oplocením kolem 
základní školy Komenského se dočká změ-
ny. V polovině listopadu ji stavební firma ro-
zebrala a do konce roku postaví nově. V le-
tošním roce je to již druhá venkovní změna 
kolem areálu školy. V letních měsících sta-
vaři vybudovali novou přístupovou cestu 
do školy a domu dětí mezi Malinovského 
náměstím a Svojsíkovým parkem. vs

Foto: 2x archiv MÚ
Setkání k připomínce sametové revoluce • Foto: 4x archiv MÚ

Den válečných veteránů Symbolických 33 svíček

L. Jedlička hraje Ach synku při odhalení busty TGM
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Sochy v zámeckém parku jsou kompletně 
zrenovované

Zámecký park ve Slavkově u Brna od letoš-
ního podzimu zdobí 48 zrenovovaných vzác-
ných barokních soch. S vynikajícím výsled-
kem je v posledních čtyřech letech postupně 
obnovoval tým restaurátorů pod vedením Jo-
sefa Červinky se spolupracovníky Danou Ma-
counovou a Danielem Hvězdou. Dozorujícím 
pracovníkem města byl Dalibor Kašpar.

Na celý soubor sochařské výzdoby 
situované v zámeckém parku a v prosto-
rách zámku, byl v roce 2017 zpracován 
nákladný a velmi podrobný restaurátor-
ský záměr. Výstupem bylo zhodnocení 
stavu sochařské výzdoby včetně urče-
ní těch nejkritičtěji ohrožených. Dále 
průzkum stanovil postup a metodiku 
samotného restaurování. Od roku 2018 
bylo postupně každý rok po etapách zre-
staurováno celkem 46 soch situovaných 
v zámeckém parku. Zbytek sochařské 
výzdoby je již umístěn v interiérech 
zámku a restaurátorský zásah u něj není 
aktuálně nutný. Všechny práce probíhaly 
za přísného dohledu zástupců památko-
vé péče jak z Národního památkového ústavu, 
tak z Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 
První dvě etapy osobně dozoroval i profesor 
Miloš Stehlík, který se v 70. letech 20. století 
zasadil o současné umístění soch v areálu zá-
meckého parku a jehož připomínky byly týmu 
restaurátorů velmi nápomocné například při 
realizaci doplňků chybějících částí soch. Pan 
profesor se bohužel kompletního dokončení 
restaurování nedožil. 

Celkový náklad na restaurování byl 
8 013 206 Kč, přičemž každý rok byly z do-
tačního titulu ministerstva kultury Regenera-
ce městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón čerpány dotace 
v celkové výši 5 067 000 Kč. Restaurováním 
ovšem práce na záchraně soch nekončí. Jeli-

kož jsou sochy umístěné v exteriéru, je nyní 
stejně důležitým úkolem po zrestaurování 
navázat i pravidelnou údržbou, spočívající 
v každoročním čištění a postupné opětovné 
obnově povrchových úprav.

Soubor barokních soch v zámeckém 
areálu

Soubor 64 soch, z nichž 46 je umístěno 
v zámeckém parku, je dílem autorů Giovan-
ni Giulianiho a Ignáce Lengelachera. Pochází 
z období okolo roku 1700. Většina skulptur je 
tvořena z mušlového, tzv. litavského, vápen-
ce. Původně byly určené pro oranžérii, kterou 
nechal postavit Dominik Ondřej Kounic a jež 
stávala v místě dnešního bazénu v dolním par-
teru. vs

Pod stromečkem kasička…
Součástí adventní sbírky na radnici bude 

také možnost přispět do zapečetěné poklad-
ničky neziskové organizace PIAFA. Kasič-
ka bude umístěna v prostorách historické 
radnice, v prvním patře u kanceláře starosty 
města. 

Posláním PIAFY je pomoc zdravotně po-
stiženým či sociálně znevýhodněným osobám 
při zkvalitňování jejich života a začleňování 
do společnosti. Výtěžek bude využit na pod-
poru sociálních služeb „sociální rehabilitace“ 
a „,sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi“. Obě služby jsou součástí Komunit-
ního plánu sociálních služeb a jsou využívány 
občany Slavkova u Brna. 

Sociální rehabilitace 
Služba sociální rehabilitace je určena oso-

bám ve věku 16–80 let se sníženou soběstač-
ností v základních životních dovednostech, 
které se nacházejí v nepříznivé sociální situa-
ci, žijí v sociálně znevýhodňujícím prostředí, 
nebo jsou z důvodu svého věku, nemoci, zdra-
votního postižení, krizové situace, životních 

návyků nebo jiných důvodů ohroženy soci-
álním vyloučením. Může se jednat i o osoby, 
které nejsou samostatně schopné uspokojovat 
či zabezpečovat své základní životní potřeby. 

Sociálně aktivizační služby
Sociálně aktivizační služba je určena rodi-

nám s dětmi do 18 let, které se nachází v obtíž-
né životní situaci, kterou rodina nedokáže sa-
mostatně, bez pomoci, překonat. Touto službou 
chceme přispět k optimálnímu fungování dané 
rodiny v jejím přirozeném prostředí. vs

Strom splněných přání pro slavkovské ohrožené děti
Vánoční stromeček na historické radnici 

se opět stane místem pro splněná přání dětí 
z ohrožených rodin. Pracovnice sociálního 
odboru i letos chtějí navštívit před Vánocemi 
rodiče dětí, které nemají tolik štěstí, aby je na-
vštívil štědrý „Ježíšek“. 

Sociální pracovnice proto i letos vytipují děti, 
které chtějí v adventním čase navštívit a jejich 
rodičům předat pozdrav od Ježíška. Soupis 
dětí s uvedením pohlaví a věku dítěte a hlavně 
i jeho přáním bude od 28. listopadu zveřejněn 
na stránkách města (www.slavkov.cz). V inter-
aktivní tabulce si budete moci vybrat konkrétní 
dítě i dárek, takže ostatní lidé uvidí, kdo již dá-
rek dostane.

„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,“ vzkázala 
vedoucí sociálního odboru Margita Sommero-
vá. Pracovnice sociálního odboru s ohrožený-
mi rodinami v celém regionu pracují po celý 
rok. Návštěva spojená s věnováním dárku je 
pro ně příležitostí k povzbuzení rodičů a dětí 
s často smutným osudem.

Dárky pod nazdobený stromeček může-
te začít nosit od 8. prosince. Zabalený dárek 
s označením čísla dítěte, pro které je překva-
pení určeno, pak můžete přinést do pátku 16. 
prosince. Radnice je otevřená každý všední 
den. V pondělí a středu do 17.00. Číslo dítěte 
bude uvedeno ve zveřejněné tabulce. vs

Zrenovovaná socha • Foto: 2x archiv MÚ
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XI. slavkovská výstava drobného zvířectva
Ve dnech 4. a 5. listopadu 2022 se konala 

XI. slavkovská výstava drobného zvířectva 
v chovatelské hale ve Slavkově u Brna. Tato 
akce je pravidelnou ukázkou zvířat, které si 
pamatujeme ze současnosti nebo z dětství 
našich předků. V letošním roce bylo možné 
zhlédnout expozici králíků, která čítala 40 

druhů různých plemen. Další expozicí byli ho-
lubi, kde jsme mohli zhlédnout 30 druhů růz-
ných plemen a barevných rázů. Výstava byla 
obohacena o bodovanou expozici okrasného 
ptactva, která sklidila obrovský úspěch z řad 
návštěvníků. V expozici drůbeže byla nově 
i vodní drůbež, která byla zastoupena husami 

a kachnami. Slepiček jsme měli od nejmen-
ších plemen po velká 15 druhů. Výstava byla 
v letošním roce navštívena rekordním počtem 
mateřských a základních škol – přišlo 42 tříd 
zhruba v počtu 15 dětí. Tato výstava je nároč-
ná hlavně z hlediska přípravy a samotné or-
ganizace. Chtěli bychom poděkovat hlavním 
partnerů, kteří naši výstavu podpořili finančně 
a materiálně – město Slavkov u Brna, LikoS, 
Juko petfood, Probiobed, De Heus a všem, 
kteří se na výstavě dále podíleli. Jsme rádi, že 
mládež má o chovatelství zájem a ví, že maso 
a vejce do obchodů musel někdo vyproduko-
vat a není to nějaký zázračný stroj, ale je to 
píle chovatelů a farmářů. VA

Klub seniorů informuje
Máme to tady, je před 

námi poslední měsíc roku 
2022, který utekl neuvěři-
telně rychle. Přijde pomalu 
čas na rekapitulaci všeho, co 
jsme stihli, jaká přání jsme 

si splnili a co bychom ještě mohli prožít. Malá 
přehlídka toho, co se událo v době prošlé. 
Nejprve se vrátíme do konce října, kde na Ze-
leném statku došlo k nyní už tradičnímu za-
rážení hory s ukázkami proběhlých vycházek. 
Škoda jen, že velká část opustila restauraci, 
místo popovídání si, a spěchala domů. 

Dne 1. listopadu proběhla na radnici schůz-
ka zástupců dobrovolných organizací Slav-
kova. Schůzku svolala paní Slámová a byla 
věnována informacím o představě nového 
představenstva města o spolupráci se spolky. 
Dojem vyzněl příznivě, a tak jen doufáme, že 
nezůstane jen u představ. 7. listopadu přišla 
do klubu mezi nás paní Brejšková s nabídkou 
různých doplňků stravy. Dle výsledku návště-

vy to vypadá, že naši senioři žijí spokojeně 
a patrně velmi zdravě, takže zájem o doplň-
ky nesplnil očekávání. Dne 12. listopadu řada 
z nás navštívila v brněnské Redutě představe-
ní o brněnských pověstech, věnované hlavně 
dětem. Spokojenost. 18. listopadu se sešli zá-
jemci o pomoc při výrobě dekorací k adven-
tu, někteří pomoc ani nepotřebují a mohli by 
přímo školit. 

Pravděpodobně dřív, než dostanete toto 
číslo do ruky, proběhne v restauraci Bona-
parte už dříve avizovaná přednáška s radami 
k získání sociální podpory a možností řešení 
nynější energetické krize. Nakonec jen ještě 
popřejeme všem, kteří jedou 29. 11. do termá-
lů v Mošoni, aby si to užili. 

A nyní to nejdůležitější, 9. prosince se se-
jdeme na Bonapartu, kde nás čeká vánoční 
posezení s tradičním občerstvením a jako 
malé překvapení se naši náladu pokusí vy-
lepšit vystoupení slavkovských dětí. Přeji 
vám hezké prožití vánočních svátků s milými 

dárky. Určitě lepšími, než pánovi, kterého se 
kamarád zeptal, co dostane k Vánocům, když 
odpoví: Člověče, asi chlapa, viděl jsem ho 
u manželky ve skříni. Jako tradičně, několik 
fotovzpomínek na procházky s TS bota.

 Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Na Jalovém dvoře • Foto: 3x archiv KS

Foto: 2x archiv autora

Cestou do Bukovinky

Bukovanský mlýn
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Exkurze – putování k propadání
Jako tradičně se v říjnu všechny 9. třídy 

postupně účastnily geologické exkurze Pu-
tování k propadání. Jedná se o terénní ex-
kurzi, ve které jsme postupně prošli okolí 
Rudic a seznámili jsme se s geologickými 
ději a horninami, které utvářely a utváří sou-
časnou krajinu. Nejzajímavějšími lokacemi, 
které jsme navštívili, byl lom Seč, kde jsme 
si mohli natěžit vlastní geody, a samotné 

propadání, kde se ti odvážnější mohli do-
stat do nitra jeskyně a sestoupit cca o 60 m 
hlouběji. Exkurze byly velmi zajímavé 
a ve spojení s vydařeným počasím byly vý-
hledy na okolní krajinu vskutku okouzlující. 
V poslední řadě musím také pochválit skvělý 
přístup žáků i lektorů z environmentálního 
pracoviště Lipka a těším se na budoucí spo-
lupráci. P. Líznar

Sběr papíru – jarní a podzimní akce 
V letošním kalendářním roce jsme pořá-

dali sběr papíru dvakrát. Na jaře – 22. dub-
na v rámci Dne Země. Tehdy jsme naplnili 3 
kontejnery – celková suma 6 180 kg. Slušný 
výkon! K nejlepším jednotlivcům patřili Ra-
dim Partyka, sestry Hořavovy, Monika Čamr-
dová, Terka Adámková, Nina Habartová. 
Smysluplnou akci jsme zopakovali i na pod-
zim – ve středu 19. 10. Tentokrát jsme naplnili 
jeden kontejner, šlo o 3 240 kg papíru. Také 
pěkný výkon.

Podle výsledků sběru na jaře a na podzim 
je umístění tříd nejlepších sběračů následující. 
První místo náleží kolektivu třídy 4. A. Na dru-
hém místě se umístili nejmladší žáci z 1. C. 
O třetí příčku se pak dělí žáci třídy 4. B a 6. C. 
Drobná sladká odměna je nemine, snad je i po-
těší. Poděkovat se sluší chlapcům silákům z 9. 
C a 9. D. S nadšením zaměnili výuku ve třídách 
za svalovou kondičku. A nesmíme zapomenout 
ani na pomoc rodičů i prarodičů – za jejich 
„přepravní služby“. Hana Červinková

Tematicky zaměřená výuka
První tematický pátek v tomto škol-

ním roce se nesl v duchu Halloween. 
Nápad vzešel od zástupců žákovského 
parlamentu.

Tématem Halloween byl po celý 
týden zaměřen i školní klub. Žáci 
docházející do ŠK pod vedením vy-
chovatelky Milady Kolínské tak při-
spěli svými strašidelnými výrobky 
k vý zdobě učebny a ŠK nabídl peda-
gogům možnost využít prostředí k te-
maticky zaměřené výuce.

Již v pátek této možnosti využily 
tři třídy. Třída 3.B zahájila vyučo-
vací hodinu písní z filmu Addam´s Family 
spojenou s rytmickými prvky tleskání a du-
pání jako doprovod k písni. Prostřednictvím 

článku, který připravila paní učitelka, se žáci 
seznámili s významem svátku, vznikem svát-
ku, ve které zemi se slaví apod. Zahráli si po-

střehovou hru „Kdo najde“ netopýra, 
ducha, kočku apod. Na závěr byli žáci 
odměněni drobnou sladkostí, kterou si 
vytáhli z ruky kostlivce Trick or treat. 
„Bude to nafouklá žába, suchý pavouk 
nebo bonbón?“ Jiné třídy vyráběly 
upomínkové pásky na ruku s obráz-
kem dýně či pavouka a na konci ho-
diny všichni obdrželi diplom k úspěš-
nému zvládnutí strašidelné výuky. 
Z reakce dětí bylo patrné, že si nejen 
tuto strašidelnou hodinu, ale i celý den 
v masce užily. 

Za ŠK máme radost, že jsme přispěli 
k ozvláštnění výuky a jsme rádi, že se žákům 
i pedagogům naše výzdoba líbila.

za ŠK vychovatelka Milada Kolínská

Základní škola Komenského www.zskomslavkov.cz
Základní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 515 534 910, reditelka@zskomslavkov.cz

Mravencovo desatero
Žáci druhých tříd navštívili v listopa-

du v Soběšicích enviromentální středisko 
LIPKA, kde pro ně byl připraven program 
„Mravencovo desatero“. 

Program seznámil děti se životem mra-
venců, jejich pomocníků i nepřátel, a také 
s prostředím, ve kterém žijí. Děti se dozvě-
děly nové informace o životě v mraveništi, 
poznaly, z jakých částí se sestává mravenčí 
tělo. Také zjistily, jak se spolu dorozumí-
vají mravenci. Program byl připraven jak 
uvnitř střediska, tak i částečně v terénu. 
Součástí programu uvnitř budovy byla 
i unikátní možnost prolézt si „mraveniš-
těm“ (prolézačkou ve tvaru mravenčí kupy 
s ukázkou výjevů ze života mraveniště), 
která se dětem líbila nejvíce. ZH

Exkurze – Etologie
V podzimním období se žáci 7. tříd účast-

ní zajímavé exkurze v brněnské zoo s ná-
zvem Etologie. Jedná se o exkurzi, která je 
zaměřena především na chování různých 
živočichů a jejich způsoby života. Ve vzdě-
lávacím sále jsme si vyslechli krátký úvod 
a byli jsme zasvěceni do dané problematiky. 
Velmi vítanou atrakcí byl pro nás papoušek 
paní lektorky, kterého jsme si mohli nakrmit 
a také pohladit. Následně jsme pokračovali 
ve skupinách v prohlídce zoo, zaměřili jsme 
se na pozorování určitého druhu živočichů 
a zaznamenali jsme do tabulky jejich cho-
vání po půl minutě (levhart, rosomák, vlk). 
Žáci byli velmi ukáznění a exkurze byla roz-
hodně přínosem a obohacením studijního ži-
vota. P. Líznar

Putování k propadání • Foto: 3x archiv školy

Tematicky zaměřená výuka

Účastníci Mravencova desatera
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Hadi a pavouci v hodině přírodopisu
V úterý 25. října navštívila naši školu cho-

vatelka terarijních zvířat paní Alena Májková 
a zpestřila tím výuku přírodopisu žákům šes-
tých ročníků.

Paní Májková žákům přednášela o hadech, 
dozvěděli se mnoho důležitých údajů pro 
jejich chov, připomněli si jejich stavbu těla, 
životní podmínky a způsob rozmnožování. 

Sami se přesvědčili, že kůže hadů je opravdu 
suchá, protože si mohli pohladit např. užovku 
africkou, krajtu kobercovou nebo korálovku 
kalifornskou. Navíc měli žáci možnost spatřit 
pavouky, které v našich oblastech těžko po-
tkají. Celé setkání proběhlo v rámci projek-
tového dne a přineslo žákům nové zajímavé 
zážitky. sf

Florbalové klání ve Slavkově
Měsíc listopad je ve znamení 

florbalu. V pátek 4. 11. 2022 se 
konal turnaj pro hochy chodící 
do 6. a 7. třídy. Tentokrát jsme 
nemuseli cestovat nikam daleko, 
turnaj totiž pořádala sousední 
škola ZŠ Komenského. Soupeři 
v naší vylosované skupině byly 
Bučovice 711 a Křenovice.

V prvním zápase jsme ne-
zvládli úvod a brzy inkasova-
li několik branek. Odpověděli 
jsme pouze jedním gólem Honzy 
Banďoucha. Zápas skončil 1:4 
ve prospěch Bučovic. Ani v druhém zápase 
se nám nepodařilo zvládnout úvod a na oto-

čení výsledku pak nezbyl čas. Prohráli jsme 
2:3 s Křenovicemi. O branky našeho týmu se 

postarali Igor Mráz s Adamem 
Kowalczykem.

Dvě prohry ve skupině zname-
naly boj o 5. místo. Soupeřem ze 
druhé skupiny nám byly Otnice. 
Tento zápas jsme konečně zvlád-
li a zvítězili jsme 3:1. Dvě bran-
ky dal Adam Kowalczyk a jednu 
branku vstřelil Filip Šaněk. Nej-
lepší střelcem našeho týmu se se 
třemi góly stal Kowalczyk.

Klukům děkuji za reprezen-
taci a bojovné výkony, pořada-
telům z Komenského za hladký 

a bezproblémový průběh.
Sportu zdar a florbalu zvlášť! Jiří Legner

Školní kolo Pythagoriády
Ve čtvrtek 20. října měli žáci 2. stup-

ně možnost prověřit si své matematické 
znalosti a dovednosti v tradiční soutěži 
Pythagoriáda. I letos se museli „poprat“ 
s náročnými 15 úlohami zaměřenými 
na prostorovou představivost a logické uva-
žování v časovém limitu 60 minut. Úspěš-
ným řešitelem se stal každý, kdo dosáhl mi-
nimálně 10 bodů. I naše škola má několik 
takových úspěšných řešitelů, ze kterých pak 
vyšle ty nejlepší do okresního kola. zv

Prvňáčci na chovatelské 
výstavě

V pátek 4. listopadu navštívili naši nej-
menší výstavu králíků, drůbeže, holubů 
a exotů v hale chovatelů, kterou pořádal 
Český svaz chovatelů, základní organizace 
Slavkov u Brna. Některé děti už dnes jinou 
možnost spatřit králíka než na výstavě ani 
nemají. Některé zase mohly porovnávat 
s tím, co viděly doma nebo u babičky.

Výstava se ale všem moc líbila.

Školní exkurze
Exkurze do Prahy

V úterý 18. 10. se naše třída 8.B vydala 
na exkurzi do Prahy. Po asi tříhodinové ces-
tě vlakem jsme úspěšně dorazili na hlavní 
vlakové nádraží v Praze. Odtamtud jsme šli 
na Václavské náměstí, kde nás čekala první 
památka, socha sv. Václava a dalších svatých. 
Naše paní učitelka dějepisu nám udělala krát-
ký výklad o historii této známé sochy, stejně 
jako potom i o dalších památkách, které jsme 
v Praze viděli. Trasa cesty vedla k Prašné brá-
ně a pak k orloji na Staroměstském náměstí. 
Následovně jsme se přesunuli na Karlův most. 
Tam jsme dostali od učitelů rozchod na 15 mi-
nut. Po krátké pauze jsme zase všichni spo-
lečně vyrazili na Pražský hrad, kde nás asi 
nejvíce zaujala nádherná katedrála sv. Víta. 
Poté jsme využili pražské metro, kterým jsme 
se dopravili zpátky na Václavské náměstí, 
kde jsme dostali další rozchod na případný 

oběd nebo zhlédnutí dalších pamětihodností. 
V 15.38 nám z hl. nádraží jel vlak, který nás 
dopravil zpátky domů. Jsme velmi vděční na-
šim učitelům a naší škole, že nám umožnila 
tento výlet. Natálie Foltínová, Adéla Pokorná

Exkurze na úřadu práce
Žáci 9. ročníku v říjnu a listopadu navštívili 

informační a poradenské středisko Úřadu prá-
ce ve Vyškově. Získali další cenné informace 
k profesní orientaci a k výběru střední školy. 
Měli také možnost ověřit si svou připravenost 
na přijímací zkoušky při řešení testu studij-
ních předpokladů. Nyní je už čeká jen posled-
ní a nejdůležitější krok – výběr střední školy 
a podání přihlášek ke studiu. jp

Exkurze na zámku – baroko
Začátkem listopadu absolvovali žáci os-

mých ročníků exkurzi na slavkovském zámku 

na téma barokní umění. Zdejší historička, paní 
PhDr. Zichová, nám nejprve vysvětlila, že ba-
roko není jen umělecký sloh, ale životní styl, 
který zasáhl téměř všechny oblasti lidského 
života. Na nádvoří slavkovského zámku pou-
kázala na charakteristické rysy barokní archi-
tektury, nahlédli jsme i do zámeckého parku, 
kde se kromě několika vodních ploch nachází 
také v českých zemích ojedinělá dřevěná stav-
ba malého altánu, a poté jsme se už vydali pro-
hlédnout si některé místnosti zámku. Dozvěděli 
jsme se spoustu zajímavých informací o životě 
šlechty v 17. a 18. století, o tom, jak se oblékali 
i bavili, o vybavení místností, obdivovali jsme 
krásný barokní, popřípadě rokokový nábytek 
a samozřejmě také nádherné fresky a štuky. 
Žáci tak mohli na vlastní oči vidět to, co se 
o barokním umění učí v hodinách dějepisu.

Děkujeme paní Zichové za zajímavý výklad 
i za to, že nám věnovala tolik svého času. pp

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

Hadi v hodině přírodopisu • Foto: 2x archiv školy

Naši reprezentanti ve florbale
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Oř ochořel
Na zámecké nádvoří, v sobotu 12. 11. 2022, 

svatý Martin nepřijel na bílém koni a nepřivezl 
kýženou sněhovou nadílku a mrazíky. Ke zdě-
šení všech přihlížejících přijel na koni hnědém. 
Důvodem pro to byla nemilá skutečnost, že jeho 
bílý kolega, krátce předtím onemocněl a Mar-
tin tak výjimečně musel sáhnout po jiné barvě, 
než je tradiční. Přivezl nám však svatomartinské 
víno, připil jím všem na zdraví a popřál vše dob-
ré. Na minijarmarku byla k dispozici řada dob-
rot, od tradičních vepřových produktů po praže-
né červíky, což jistě přišlo vhod k ochutnávce 
vína z Čejkovic. Děti se mohly vydovádět v při-
pravených dílničkách a odnést si své výrobky 
domů, projet se na ponících, či nechat si na-
malovat něco hezkého na obličej. Děkujeme 
hudebním skupinám Vinohard a Výlet za to, 
že doplnily úžasnou atmosféru na prosluněném 
nádvoří skvělou hudbou. ZS-A

Uspávání broučků v zámeckém parku
Zkracují se dny. Paní zima přichází, aby 

vše na chvíli ztišila a uspala. Přišel tedy čas 
uspat broučky v zámeckém parku. A tak 5. 
listopadu, poté, co se sluníčko už odebralo 
k západu, přišlo až na 700 dětí uspat brouč-

ky tím, že jim správně popřály a rozloučily 
se s nimi do doby, než opět vzduch prohře-
je jarní sluníčko. Nebylo to ale jen tak. Děti 
nejprve musely odhalit to správné „uspávací 
zaříkadlo.“ Pilně proto v zámeckém parku 
pobíhaly od světýlka k světýlku a odtajňo-

valy písmenka, dokud nepřišly na formuli, 
jak broučky uspat. Za to pak dostaly malou 
odměnu. Park ztichl, broučci už spinkají. Tak 
vám, děti, děkujeme, že jste přišly a pomohly 
nám s tím. Teď už se můžeme v klidu těšit 
na jaro. ZS-A

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

Foto: 2x archiv ZS-A

Foto: Michal Boudný

Foto: 2x Radek Lánský
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Mistr rozechvěl i barokní lustry
Ve sváteční odpoledne, 28. října, nám 

v Historickém sále na krátkou chvíli přibyl je-
den klenot. Určitě je tohle přirovnání vhodné 
ke zdárnému koncertu Daniela Hůlky, který 

se zde ten den odehrál. V prostorách krásného 
sálu zaznělo množství známých písní z nej-
slavnějších českých muzikálů, jako Drákula, 
Monte Cristo nebo Kat Mydlář. Daniel osob-

ně zazpíval 9 písní a jeho host a žák Martin 
Rastislav Broniš zazpíval 4 písně. Vyprodaný, 
nadšený sál zahrnoval zpívající potleskem 
a došlo i na slzy dojetí. Bohužel Daniel z ča-
sových důvodů nestihl prohlídku zámku, kte-
rou si přál. Tak alespoň bude mít důvod, aby 
se brzy vrátil. ZS-A

Nezvaný host 
ve Slavkově

V sobotu 12. listopadu 2022 do Slav-
kova zavítala světoznámá partička ze 
dřeva. V čele s Hurvínkem a Spejblem 
odehráli představení „Nezvaný host.“ 
Přivítal je plný sál SC Bonaparte, kde 
většinu osazenstva tvořily děti. Předsta-
vení trvalo necelou hodinu, bylo velice 
kvalitně zpracováno, doplněno hudbou 
a veselými dialogy. Zápletku vám nepro-
zradíme, ale jedno vědět můžete. Všech-
no dobře dopadlo. ZS-A

Poklady nejen z depozitářů
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Aus-

terlitz se nachází množství zajímavých před-
mětů z různých oblastí lidské činnosti. Setkat 
se s nimi můžete v expozicích a při příležitost-
ných výstavách.

Víte že…
výrobky z drátu se vyskytovaly již v pravě-

ku, kdy byly objeveny vlastnosti kovů? Vzhle-
dem ke znalostem i k používaným technolo-
giím byly tyto předměty velmi vzácné, kovy 
byly používány zpočátku především k výrobě 
šperků. Kolem 16. století se však drátenictví již 
stává řemeslem. Drát byl vyráběn ručně taže-
ním. V 19. století průmyslová výroba výrazně 
zlevnila cenu drátu. Největší rozmach dráte-
nictví pak nastává na přelomu 19. a 20. stole-
tí. Dráteníci se z počátku zabývali především 
spravováním rozbitých keramických předmě-
tů, protože nádobí bylo poměrně drahé. Stře-
py slepovali chlebovou střídou, poté nádobu 

odrátovali. Takto opravené nádoby mohly být 
používány i pro tekutiny. Větší keramické ná-
doby, později i porcelánové, bývaly odrátovány 
preventivně, aby vlivem pnutí materiálu nedo-
cházelo k jejich poškození. Současně dráteníci 
vyráběli i nové výrobky – jako byly různé ced-
níky, misky, věšáky, držáky pro přenos několi-
ka nádob či pastičky na myši apod. Se zlevně-
ním průmyslově vyráběného nádobí z křehkých 
materiálů drátenické řemeslo postupně mizí. 
Poslední „kočovní“ dráteníci, kteří opravova-
li rovněž smaltované nádobí, se objevují ještě 
na konci 60. let 20. století. V současné době 
toto řemeslo většinou spadá do volnočasových 
aktivit zručných a zanícených jedinců.

Odrátované předměty a samotné výrobky 
z drátu můžete vidět na výstavě „Od hlíny 
k hliníku aneb Z domácností našich babiček“. 
Výstava potrvá již pouze do 10. 12. 2022 
v souladu s otevírací dobou zámku.

Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Oblíbený drátěný nosič na tři půllitry piva. 
První pol. 20. stol. Ze sbírek ZS-A.

Foto: 2x archiv ZS-A

Foto: Jiří Sláma
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Provoz městské knihovny, informačního centra 
a zámku na přelomu roku

Dovolujeme si Vám oznámit provozní dobu 
zmíněných institucí v prosinci t. r. a v roce ná-
sledujícím:

Městská knihovna – knihovna bude od 22. 
prosince 2022 uzavřena. Poslední půjčovní 
den v tomto roce je tedy středa 21. prosince 
v obvyklých hodinách. Po Novém roce zahájí-
me provoz v úterý 3. ledna 2023 od 9.00 hod.

Informační centrum – infocentrum bude 
otevřené do pátku 23. prosince. Pro návštěv-
níky se znovu otevře v pondělí 2. ledna 2023. 

Upozorňujeme, že v zimních měsících je 
otevírací doba informačního centra od pondě-
lí do pátku v čase 8.30–11.30 a 12.00–17.00, 
a v sobotu 9.00–12.00 hodin. V neděli je zavřeno. 

Zámek Slavkov – Austerlitz – naposledy 

můžete zámek navštívit v neděli 11. prosin-
ce od 9.00 do 16.00 hodin. Poté se jeho brá-
ny na několik měsíců uzavřou, abychom jej 
řádně připravili na další sezónu. Tu zahájíme 
ve čtvrtek 23. března 2023.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem 
našim příznivcům příjemné prožití svátků vá-
nočních a úspěšný nadcházející rok 2023.

Kostýmované prohlídky zámku
V sobotu 3. prosince 2022 přijede na zá-

mek Slavkov u Brna sám císař Francou-
zů Napoleon I., aby zde připravil strategii 
ke své 40. bitvě. A nejen on a jeho vojáci 
mají napilno. Také obyvatelé zámku musí 
řešit spoustu nepříjemností spojených s pří-
chodem armády. Jak si poradí s nenadálými 
patáliemi, se můžete dozvědět na kostýmo-
vaných prohlídkách zámku v časech 11.30, 
12.30, 14.30 a 15.30 h. 

Vstupenky lze rezervovat na pokladně 
na telefonním čísle +420 544 227 548. Tě-
šíme se na vás!

Skupina Per Vobis

Výtvarná soutěž – vyrob si svůj 
komiks!
Zámecký superhrdina v komiksu pro 
školní rok 2022 /2023

Kategorie: 
1. Děti MŠ (min. 4 dějově na sebe navazu-

jící výkresy)
2. Děti 1. stupeň ZŠ (min. 8 dějově na sebe 

navazujících výkresů)
3. Děti 2. stupeň ZŠ (min. 12 dějově na sebe 

navazujících výkresů)
Technika: libovolná, velikost výkresů A5 / 

A4 / A3

Díla posílejte do konce února 2023!
Na druhou stranu díla napište jméno autora/

autorů, věk, kategorii a kontaktní email (uve-
dením těchto údajů souhlasíte s GDPR). Díla 
posílejte na adresu: Turistické informační 
centrum, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov 
u Brna. 

Ze zaslaných děl vybereme tři výherce 
v každé kategorii. V březnu 2023 díla vystaví-
me a vítěze vyhlásíme na slavnostním zaháje-
ní sezóny. ZS-A

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
ředitelka příspěvkové organizace Zámek Slavkov – 

Austerlitz vyhlašuje výběrové řízení na místo

pracovník oddělení programu a marketingu

POZICE: REFERENT 
INFORMAČNÍHO CENTRA

Druh práce: referent Informačního centra
Místo výkonu práce: Zámek Slavkov – Austerlitz, 
příspěvková organizace, Palackého nám. 1, 684 01 
Slavkov u Brna

Požadované předpoklady: 
- minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
-  komunikativní znalost anglického nebo německé-

ho jazyka
-  výborné komunikační dovednosti, příjemné vystu-

pování a kultivovaný projev, schopnost týmové 
práce, schopnost samostatného řešení problémů, 
loajalita, spolehlivost a pečlivost, možnost čelit 
stresovým situacím, časová flexibilita

- znalost práce na PC (MS Office)

Vítané předpoklady:
-  tvorba grafických návrhů, orientace ve správě 

webu
-  orientace v dotačních programech, znalosti z ob-

lasti cestovního ruchu, kultury, propagace

Náplň práce:
-  každodenní komunikace s klienty, návštěvníky in-

focentra
- zprostředkování prodeje vstupenek
-  aktualizace kalendáře akcí a seznamu turistických 

objektů
-  administrativní činnost spojená s provozem infor-

mačního centra
- aktivní podílení se na realizaci akcí

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč doplní tyto doklady:
-  strukturovaný životopis s akcentem na dosavadní 

praxi
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
- motivační dopis

Termín případného nástupu: 1. února 2023

Platové zařazení: platová třída 8 (dle NAŘÍZENÍ 
VLÁDY č. 564/2006 Sb.)

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou.
Písemné přihlášky je nutno doručit do středy 30. 11. 
2022 do 10. hodin (elektronicky), kontaktní osoba: 
Mgr. Eva Kellnerová, Zámek Slavkov – Austerlitz, pří-
spěvková organizace, Palackého nám. 1, 684 01 Slav-
kov u Brna, e-mail: kellnerova@zamek-slavkov.cz

Foto: archiv PV
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Svátek milovníků jazzu. Laco Déczi vystoupil 
v SC Bonaparte

V sobotu 23. října jsme byli součástí světa 
jazzu – hudby, která jde vždy tak trochu proti 
všem pravidlům a přitom nastavuje pravidla 
všemu kolem sebe. 

Pokud hledáte někoho, kdo pravidla jazzu 
ztělesňuje ve všech rovinách, a navíc mu bu-
dete rozumět, pak je to Laco Déczi. Pro něko-
ho „ten sprostý třiaosmdesátiletý dědek“, pro 
jiného muž s neutuchající inspirativní energií, 
pro milovníky umění dokonce velmi nadaný 

surrealistický malíř, jehož obrazy jsou velmi 
dobrou investicí. O tom, že je i vynikající 
trumpetista, v sobotu 23. 10. přesvědčil plný 
sál SC Bonaparte. 

Neuvěřitelný proud čistokrevného jazzu 
(nebo možná lépe řečeno world music) v po-
dání Laca a jeho kapely Celula New York…
jednotliví členové v průběhu koncertu excelo-
vali ve svých partech – ať už virtuózních nebo 
improvizačních. Publikum je odměňovalo bu-

rácivým potleskem téměř v každé pasáži. Ne-
skutečnou energii předával zejména Michael 
Krásný, který si v hudbě prošel opravdu pes-
trou cestou (Krucipüsk, Dan Bárta…). Nyní 
působí hlavně v New Yorku, Česko a Sloven-
sko však ohromuje ve spolupráci s Lacem Dé-
czim. Za klávesami zase dominoval Francouz 
Eric Meridian, který uměl „přepínat“ a luxus-
ně preludovat snad ve všech hudebních žán-
rech. Bubenické mistrovství předváděl Lacův 
syn Vaico. 

Pokud chtěl někdo získat důkaz, že člověk 
je tak starý, podle toho na kolik se cítí – tak to 
na koncertu Laca Décziho zažil! 

Díky všem, kdo se na této hudební události 
podíleli! Díky, Tomáši Sovadino! vs

Hudební večer v ZUŠ
Ve čtvrtek 10. 11. v 18 hod. proběhl v ZUŠ 

Fr. France hudební večer žáků. Naprosto zapl-
něný sál měl možnost zaposlouchat se do pes-
trého programu, v němž vystoupilo 22 žáků. 

Jejich učitelé připravili různé žánrové ukázky. 
Program zahájilo kytarové kvarteto a postup-
ně se objevily bicí nástroje, klavír, keyboardy, 
housle, trubka a saxofon. 

Mohli jsme slyšet hudbu populární i váž-
nou, vše zpracováno ve vokálních i instru-
mentálních variantách. Celý večer se díky 
nadšení účinkujících nesl ve velmi optimistic-
kém duchu, a tak nezbývá, než popřát žákům 
i učitelům podobný výsledek při nastávajícím 
vánočním koncertu v ZUŠ, který se bude ko-
nat 2. 12. v 17.30 hod. Závěrem touto cestou 
děkuji svým kolegům a vedení školy za skvě-
lou spolupráci na výše 
zmíněné akci.

Zapsal a pořadem  
provázel Ant. Vodička, 

učitel ZUŠ Fr. France Slavkov

Foto: 2x archiv MÚ

D. Tesař, M. Červinka

Kytarový kvartet • Foto: 3x archiv školy

E. Partyková, Z. Mrázková, K. Sokolová
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Lampionový průvod po dvouleté odmlce
Dvanáctý listopad se ve Slavkově nesl 

ve znamení oslav svatého Martina, ochut-
návek raného vína a podzimních slunečních 
paprsků. Ne všichni se však této slávy mohli 
účastnit. Mnozí na poslední chvíli dokončova-
li své lampiony, aby řádně zaschlo lepidlo, než 
padne tma a budou je moci předvést na večer-

ním průvodu. Ten začal něco málo po sedm-
nácté hodině, kdy se všichni sešli za kostelem, 
zájemci nahlásili svá díla odborné umělecké 
porotě a jakmile Zámecká dechová kape-
la v čele průvodu udeřila do bubnu, vyrazili 
jsme do ulic.

A že se bylo na co dívat! Společně s nád-
hernými lampiony zářila také dětská očka 
těkající na všechny strany, aby stihla prohléd-
nout každý jeden originální výtvor. Šlo se 
směrem k ulici Tyršova, poté Lidická, Boženy 
Němcové a zde se světelný had stočil na ná-
městí, kde hořely ohně, voněl svařák a hrála 
kapela Výlet. 

Děti dostaly od města špekáčky k opeče-
ní, čímž si zkrátily chvíli, kterou potřebovala 
porota k rozhodnutí o nejkrásnějším lampio-
nu. Ten byl vyhlášen v několika kategoriích, 
vždy tři nejlepší nebo nejoriginálnější výrob-
ky, za něž zúčastnění dostali hodnotné ceny 
a novou motivaci do dalšího roku. Ukázalo 
se, že je mezi námi spousta šikovných dětí 

i dospělých a že slavkovská fantazie nezná 
hranic. Večer pokračoval zpěvem, tancem, 
zábavou a hlavně dobrou náladou až do po-
zdních hodin.

Velmi nás těší, že se scházíme za kostelem 
v tak hojném počtu i vaše snaha vyrábět stále 
nové, originální a krásné lampiony. Děkujeme 
všem, kteří se průvodu zúčastnili, i těm, kte-
ří napomohli jeho realizaci, především městu 
Slavkov a technickým službám.

Austerlitz Adventure, z. s.

Vánoční koncert Martina Křížky 
v SC Bonaparte

Jak jsme vás již v minulém čísle zpravo-
daje informovali, tak i v letošním roce pro 
vás chystáme vánoční koncert Martina Kříž-
ky a jeho přátel. Po dvouleté odmlce se opět 
podařilo dát dohromady zajímavý program 
písní, který vám představí 17. prosince 2022 
od 19 hodin čtveřice zpěváků společně s dět-
ským pěveckým sborem při ZUŠ Františka 
France za doprovodu živé kapely s podporou 
smyčcového kvarteta Indigo. Budete se moct 
těšit na autorské písně z vánočního CD, které 
se ve Slavkově křtilo před několika lety, zazní 
také oblíbené vánoční skladby a nezapomene-
me ani na tradiční vánoční písně. 

Ve velkém sále SC Bonaparte se společně 
s Martinem Křížkou na jevišti objeví a zazpí-
vá Magda Vitková, která je stejně jako další 
hosté dlouholetou členkou Městského divadla 
Brno, kde ji můžete znát např. z představení 
Veselá vdova, Netopýr, Donaha a další. Ma-
gda je absolventkou JAMU obor operní zpěv. 

Podruhé se ve Slavkově na vánočním kon-
certu představí Viktória Matušovová, která se 
díky svému výkonu v roce 2017 v předsta-
vení Děsný pátek dostala do širší nominace 
na cenu Thálie. Viktória má za sebou celou 
řadu divadelních rolí, mezi které patří např. 
Gloria v Horečce sobotní noci, Paní Corryová 

v muzikálu Mary Poppins a spousta dalších 
krásných postav v muzikálech Mamma mia, 
Duch, Chaplin, atd. 

Dalším letošním hostem je Oldřich Smy-
sl, který se spolu s pěti dalšími kolegy z di-
vadla v roce 2008 objevil v talentové soutě-
ži X Factor. Oldřich má také za sebou celou 
řadu divadelních rolí. Diváci jej mohli spatřit 
na jevišti divadla Kalich, kde účinkoval např. 
v představení Robin Hood, Osmý světadíl nebo 
Krysař. V MdB hrál také v představeních Jesus 
Christ Superstar, kde ztvárnil hlavní postavu 
Ježíše, dále pak Clauda Bukowského v mu-
zikálu Hair. V současné době je k vidění také 
v muzikálech Mamma Mia nebo Grand Hotel.

Je mi velkou ctí prozradit jméno posledního 
mého hosta, kterým je Zdeněk Junák. Zdeňka 
asi není třeba příliš představovat. Je to známý 
charismatický český herec a dabér, který je 
mimo jiné v posledních letech známý u poslu-
chačů českého rozhlasu Brno. Mimo účinkování 
v Městském divadle v Brně ho diváci znají z celé 
řady televizních inscenací jako např. Četnické 
humoresky, Dědictví, Černí baroni, Vinaři atd.

Vstupenky na koncert můžete zakoupit 
v informačním centru na Palackého nám. 1 
nebo online na stránkách www.zamekslav-
kov.cz v sekci předprodej. Martin Křížka

Foto: 3x Jan Martinek Foto: Michal Boudný



Společnost Schalttechnik Janus Austerlitz s.r.o. přijme 
do svého týmu nové posily:

Operátor výroby 
jazýčkových přepínačů 
– dvousměnný provoz

Bližší informace k pozicím vám rádi sdělíme:
Zuzana Hastíková

mail: info@stja.eu, tel.: +420 722 931 912
Michal Poláček

mail: michal.polacek@stja.eu telefon +420724 865 676

Společnost Schalttechnik Janus Austerlitz s.r.o. je malá rodinná 
firma se sídlem Marefy 153, 685 01, Bučovice.

Přijďte se k nám podívat, rádi vám vše ukážeme.

Co vám můžeme nabídnout:
•  Zázemí prosperující spo-

lečnosti
• Přátelský kolektiv
• Čisté pracovní prostředí
•  Příspěvek na důchodové 

připojištění
•  Vánoční dovolená nad 

rámec Zákoníku práce

•  Příspěvek na stravování 
ve formě stravenkového 
paušálu

•  Pravidelné čtvrtletní 
bonusy

• Vitaminové balíčky
•  Příplatky za odpolední 

směnu

Společnost Schalttechnik Janus Austerlitz s.r.o. přijme 
do svého týmu nové posily:

Seřizovač strojů pro 
výrobu jazýčkových 
přepínačů – 2 volná místa

Pracovní doba: Dvousměnný provoz
Nástupní mzda: 35 000 Kč, nástup možný ihned 

Náplň práce a zodpovědnosti:
•  Zodpovědnost za správné nastavení 

výrobních strojů a zařízení
•  Průběžná kontrola výrobního pro-

cesu a  okamžitá korekce odchylek 
od výrobních norem

•  Spolupráce s  ostatními odděleními 
firmy při řešení kvalitativních a jiných 
problémů

•  Zajištění správné údržby a kalibrace 
přidělených zařízení

•  Technologický dohled nad dodržo-
váním výrobních postupů v přiděle-
né oblasti

•  Samostatná oprava poruch strojů 
a  zařízení, případně ve  spolupráci 
s kolegy a externími firmami

•  Školení nových zaměstnanců na od-
borné úkony

•  Dodržování pravidel bezpečnosti 
práce, vnitřních směrnic a nařízení

Požadované zkušenosti 
a znalosti:
•  Všeobecný technický pře-

hled a nadšení pro techniku
•  Manuální zručnost (jemná 

mechanika)
•  Základní orientace v elektro-

technice výhodou
•  Schopnost práce s mikro-

skopem (dobrý zrak)
•  Analytické myšlení, samo-

statnost a zodpovědnost
•  Schopnost komunikovat 

s okolím

Schalttechnik Janus 
Austerlitz s.r.o.
Zuzana Hastíková
722931912, info@stja.eu
Marefy 153
68501 Bučovice

HLEDÁME 
SVÁŘEČE

JDEŠ DO TOHO S NÁMI?
OZVI SE NÁM NA TEL. 704 757 555

•  Parťáka, který umí s CO2 i TIG 
a nezalekne se žádné výkresové 
dokumentace.

•  Budeš u nás svařovat od malých svárů 
až po velké 2MW kotle 
a výhodou je pokud 
umíš vařit i nerez. 

•  Těšit se můžeš 
na zázemí 
rodinné firmy 
v Křenovicích 
s pohodovou 
atmosférou 
a mzdu až 
350 Kč/hod. 
čistého.
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Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři v ul. 
Zelnice III 1614 od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 200 Kč. Oznámení lze 
vyřídit i elektronicky – email info@bmtypo.cz. Platbu lze provést také elektronicky.

RODINNÁ OZNÁMENÍKADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

Zelnice III 1614, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900
Pondělí–pátek 9–11 a 13–16 h.

S L A V K O V S K Ý

Poradenská kancelář
D E T O X I K A C E  O R G A N I S M U
PRODEJ
• detoxikační preparáty
• strava – problém dnešní doby
•  vitaminy, minerály, výrobky Aloe 

vera pro vyčerpaný organismus
•  doplňky stravy FINCLUBU dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích

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

možnost vyzkoušeníKosmetika

Blahopřání
Dne 18. prosince 2022 oslaví své krásné 80. narozeniny 

paní
MILADA CENKOVÁ

Hodně štěstí, hodně zdraví, ať tě život stále baví. 
Do dalších let radost a spokojenost přeje manžel, 
syn Rostislav s rodinou a dcera Dana s rodinou 

a pravnučky Natálka a Adélka.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 14. listopadu 2022 uplynulo 9 let, kdy nás opustila naše maminka, 
babička a prababička, paní

ERVÍNA ONDRÁČKOVÁ
S láskou a úctou stále vzpomínají dcera Marcela a syn Jaromír  

s rodinami, vnučka Iveta s rodinou.

Vzpomínka
Časem se všechno změní i pláč ustane,  

v srdci však bolest a vzpomínka na Tebe zůstane.
Dne 11. listopadu 2022 uplynulo 9 let, kdy nás naždy opustil náš syn, pan

MIROSLAV CENEK
Za vzpomínku děkuje maminka, syn Miroslav a sestra Jana.

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

Dne 8. listopadu 2022 jsme vzpomněli na 1. výročí úmrtí pana

JOSEFA ČERNÍKA
S láskou a úctou stále vzpomínají  

manželka, syn a kamarádi Ivana a Martin.

Vzpomínka
Dne 14. listopadu 2022 by se dožila 87 let naše maminka, babička

a prababička, paní 
DANA FRANKOVÁ

a 17. prosince 2022 si připomeneme 5. výročí jejího úmrtí. 
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají dcery Symona a Andrea s rodinami.

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

Vzpomínka
Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,  

vzpomínka na Vás, že nejste s námi, stále stejně bolí.

Dne 15. listopadu 2022 uplynuly 2 roky, kdy odešel navždy náš tatínek, 
dědeček a pradědeček, pan

BOHUMIL VALNÍČEK
a dne 8. ledna 2023 uplyne 6 let, kdy nás navždy opustila naše 

maminka, babička a prababička, paní

LUDMILA VALNÍČKOVÁ
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Vzpomínka
Jen jedno srdce na světě jsme měli, jenž dovedlo nás milovat. Kdybychom láskou vzbudit 
je chtěli, neozve se vícekrát. Utichlo, zmlklo, šlo už spát. Co vděkem za lásku a péči Vám, 

maminko milá, můžeme dát? Jen kytici krásných květů na hrob, tiše postát a jen vzpomínat.
Dne 16. listopadu jsme vzpomněli smutné 7. výročí úmrtí  

naší maminky a babičky, paní
AUGUSTINY ANDRLOVÉ

Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi. Syn Eduard s rodinou.

Hudba: Luboš Javůrek. Zpěv: Luboš 
Javůrek, Elena Knotková, Petra 

Vyšehradská, Dagmar Mašová, Michaela 
Riesnerová. Hrají členové Divadelního 
spolku Slavkov u Brna. Světlo a zvuk: 

Jan Matyáš, Lubomír Vojtek. Scéna 
a kostýmy: Jarmila Pospíšilová. 

Nápověda: Silva Skokanová, Jana Zrebná. 
Korepetice: Jarmila Mašová.

Úprava scénáře a režie: Stanislav Olbricht.
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Opustili nás
Ing. Pavel Pour (82 let) 21. 10.
Ludmila Novotná (90 let) 23. 10.
Emilie Trávníčková (90 let) 27. 10.
Marcela Kučerová (78 let) 4. 11.
Bohumil Hanák (88 let) 4. 11.
Marie Johnová (92 let) 8. 11.
Zdeňka Lenhartová (66 let) 10. 11.
Marie Hnátková (75 let) 11. 11.

Aktuální smuteční oznámení občanů Slavko-
va najdete na www.slavkov-austerlitz.com.

RODINNÁ OZNÁMENÍ

NOVÝ WEB O SLAVKOVĚ
HISTORIE, PŘÍRODA,
OSOBNOSTI MĚSTA,

AKTUÁLNÍ SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
www.slavkov-austerlitz.com

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 16. prosince

Výroba hydraulických hadic 
a trubek s koncovkami. 

Ohýbání a tvarování trubek.
Tel.: 723 493 610, Hodějice 198

www.or-hydraulik.cz

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 25. listopadu 2022 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil pan

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

děkují manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 22. listopadu 2022 uplyne třetí rok, kdy nás navždy opustila paní 
VĚRA MARKOVÁ

a 10. prosince by oslavila 71. narozeniny. 
S láskou vzpomínají manžel Karel, syn Karel, syn Martin s rodinou 
a sestra Anna s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

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

Dne 25. listopadu 2022 uplynulo 19 let, kdy nás navždy opustil pan

JAROSLAV CHALOUPKA
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 

Manželka Zora a dcery s rodinami.

Vzpomínka
Čas běží a život jde dál.

Dne 30. listopadu 2022 uplyne 5 let, kdy nás opustil milý manžel, 
tatínek a dědeček, pan 

ANTONÍN MRŇKA
Stále vzpomínají manželka a synové s rodinami.  

Děkujeme přátelům a kamarádům, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Dne 1. prosince 2022 uplynou 3 roky, kdy nás opustila paní

LIBUŠE HRABOVSKÁ
S láskou a úctou vzpomínají dcera Alena s manželem, vnučka Alenka 

s přítelem, vnuk Alešek s rodinou, pravnouček Šimonek a Krištofek, syn 
Mirek s přítelkyní, vnuk Lukáš s rodinou, pravnuci Matěj a Kristián. 

Děkujeme všem, kteří si s námi vzpomenou.

INZERCE

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437. L. Remiáš, Slavkov u Brna.
PRONAJMU garáž na Zlaté Hoře se za-
vedenou elektřinou s výhradním právem 
na pozdější odkup. Tel. 606 683 887.
NABÍZÍME provádění železobetonových 
konstrukcí stropů a stěn včetně bednění. 
Tel.: 607 913 573.

VÝROBA RAZÍTEK
Razítka tradiční, kulatá, datumovky, 
razítka velkých rozměrů atd. 

Zelnice III 1614
Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900
e-mail: info@bmtypo.cz

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st        7–17 h.
út, čt, pá   7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.JIŽ 20 LET S VÁMI

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

to byla nejdražší, to byla maminka.
Dne 1. prosince 2022 uplyne 17 let, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, manželka, babička a prababička, paní

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

jménem veškerého příbuzenstva.
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VÝROBA RAZÍTEK
Razítka tradiční, kulatá, datumovky, 
razítka velkých rozměrů atd. 
BM typo, s.r.o., Zelnice III 1614, Slavkov u Brna, tel.: 604 706 900

RODINNÁ OZNÁMENÍ

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

Dne 17. prosince 2022 uplyne 10 roků, kdy nás navždy opustil náš 
milovaný tatínek, dědeček a pradědeček, pan
BŘETISLAV VRÁNA z Hodějic

S láskou a úctou vzpomínají syn Břeťa s manželkou,  
vnučky Mila, Míša a pravnučka Natálka.

Vzpomínka

Dne 11. prosince 2022 vzpomeneme třetí výročí,  
kdy nás opustil navždy pan

JIŘÍ KOUTNÍK

S láskou a vděčností vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Divadelní 
spolek bilancuje

A je tu opět ko-
nec roku, přichází 

čas hodnocení. Za Divadelní spolek Slavkov 
u Brna bychom řekli, že rok úspěšný. Naši 
herci celkem 28krát okusili, co je to, stát 
na prknech, která znamenají svět.

V březnu jsme se poprvé zúčastnili soutěže 
monologů a dialogů ve Velké Bystřici. S dia-
logem ze hry Manželé v nesnázích jsme po-
stoupili do národního finále a v červnu naši 
členové Věra Stojarová a Radim Kachlíř zís-
kali v tomto celostátním kole nejvyšší oceně-
ní, první cenu.

V březnu jsme se také podíleli svou pří-
tomností na soutěžní přehlídce v Hodoníně. 
Zde převedli naši soutěžící dvě jednoaktovky 
– Oba šelmy od J. K. Tyla a Námluvy od A. 
P. Čechova. Tady jsme si už jenom zasoutěžili 
bez ocenění.

V Němčicích nad Hanou, v soutěži pohá-
dek a her pro mládež, naši herci a herečky 
předvedli hru Pekelné plány. Odjížděli jsme 
s dobrými pocity z hodnocení poroty a s pěticí 
čestných uznání za herecké výkony. V soutě-
ži městských amatérských divadel v Kojetíně 
hra Manželé v nesnázích u poroty nezabodo-
vala, přesto si jedno čestné uznání odnesla.

Zato na nové „štaci“, kavárně Café Práh 
v brněnské Vaňkovce, tato hra úspěch měla. 
A tak v srpnu, na tomtéž místě, naše dámy 
odehrály desátou reprízu hry Nenada Djapiće 
Tango demente.

V letošním roce jsme v premiéře uvedli po-
hádku Ivy Kočí Pekelné plány a francouzskou 
veselohru Reného Falleta Zelňačka. S těmi-
to hrami jsme, kromě domácí scény, vyjeli 
i do okolních obcí. Kožušic, Násedlovic, Tva-
rožné, Mutěnic, Boleradic, Hodějic, Rašovic, 
Letonic a Hrušek. V Bučovicích jsme na 15. 
ročníku divadelního festivalu Miroslava Do-
ležala s hrou Manželé v nesnázích zažili vřelé 
přijetí od publika a opravdu krásnou divadelní 
atmosféru.

A co nás i vás, naše diváky, čeká ještě 
do konce roku?

V prosinci odehrajeme na jevišti SC Bona-
parte ve Slavkově naši novou premiéru hry 
s písněmi – Ukradený betlém. Hru s vánoční 
tematikou vám předvede celý soubor Divadel-
ního spolku, a to v sobotu 10. prosince 2022 
od 19 hodin a v neděli 11. prosince 2022 od 16 
hodin. Přijďte si s námi zazpívat vánoční ko-
ledy a poslechnout písně Luboše Javůrka.

Závěr roku bude opět patřit divadlu. Na sil-
vestra 31. prosince 2022 se při stolovém 
uspořádání na jevišti zjeví mimozemšťan 
Hmota a naši oblíbení protagonisté ve vese-
lohře Silvestrovská hrachovka. A s touto in-
scenací se s vámi pro letošní rok rozloučíme 
– na silvestra v 18 hodin v sále Společenské-
ho centra Bonaparte na shledanou. Těšíme se 
na vás! DS

Vzpomínka
Dne 5. prosince 2022 uplyne 8 smutných let od chvíle,  

kdy nás opustila naše milovaná maminka, paní

VĚRA RUČOVÁ
Zemřela ve věku 70 let.

S láskou vzpomínají manžel, syn, dcery a vnuci.

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 3. prosince 2022 vzpomeneme první výročí, 
kdy nás navždy opustila paní

MÁRIA ŠEMOROVÁ
S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami.

Archiv Slavkovského  
zpravodaje  najdete 
na adrese 
www.slavkovskyzpravodaj.cz
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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; +420 731 141 123

email: Radka.Jirkova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 844

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

• laborant/ka ve fyzikální laboratoři
• operativní nákupčí /referent/ka nákupu
• projektový manažer
• specialista/specialistka sterilizace
• dělnice ve zdravotnické výrobě
•  dělnice ve zdravot. výrobě – interní logistička
• skladník/skladnice

Obec Nížkovice v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zveřejňuje 
následující záměr obce: pronájem nebytových prostor v přízemí budovy Obecního 
úřadu Nížkovice č.p. 39. Jedná se o jednu místnost o výměře 27 m2, bez vybavení. 
V místnosti je zavedena voda, samostatné měření elektrické energie, samostatný boj-
ler. Vhodné k provozu např. kadeřnictví, manikúra-pedikúra, masáže, kosmetika.

PODMÍNKY PRONÁJMU: 
•  úhrada energií: voda – na základě stavu vodoměru umístněného v provozovně a el. 

energie – na základě stavu elektroměru umístněného v provozovně.
• podíl na úklidu a vytápění společných prostor (chodba, WC)
• doba pronájmu 3 roky, začátek pronájmu 1. 3. 2023

PODMÍNKY JEDNOTLIVÝCH NABÍDEK: 
• atraktivita podané nabídky
•  bezúhonnost a  živnostenské oprávnění nájemce – nabízená výše nájmu min. 

8000 Kč/rok
• pravidelné likvidování odpadu na své náklady
• samostatné jednání s orgány státní správy (hygiena atd.)

Zájemci své nabídky mohou předkládat nejpozději do 16. 1. 2023 do 15.00 hodin, 
písemně na adresu Obec Nížkovice, Nížkovice 39, 684 01 Slavkov u Brna, datovou 
schránkou texbcfe, e-mailem: podatelna@nizkovice.cz.

Posouzení nabídek a výběr vhodného pronajímatele proběhne na nejbližším zasedání 
Zastupitelstva obce.

NABÍDKA MUSÍ OBSAHOVAT: 
• jméno, adresu, IČ, kontaktní spojení – průvodní dopis se záměrem
• přehled dosavadní činnosti
• kopii živnostenského listu
• prohlášení uchazeče o bezúhonnosti

Bližší informace získáte na Obecním úřadě Nížkovice.
Občané své připomínky mohou zasílat písemně na Obecním úřadě Nížkovice, do 15 
dnů od vyvěšení tohoto záměru.  Dušan Horák, starosta obce.

ZÁMĚR OBCE NÍŽKOVICE
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700. výročí kostela sv. Jakuba (2) –  
Komenda německých rytířů

Počátky dějin naší farnosti lze spojit se 
vznikem působení německých rytířů. Jako ze-
měpanská osada byl Slavkov darován od mar-
kraběte Vladislava I. Jindřicha (1197–1222) 
řádu německých rytířů, který zde zřídil nej-
později na začátku 13. století komendu. Ry-
tíři se aktivně podíleli na rozšíření zdejšího 
osídlení a kolonizovali doposud řídce osídle-
ná území. Z moravských statků se připomíná 
Slavkov, který už svým původním názvem 
Nausedlitz (Novosedlice) dostatečně pouka-
zuje na značnou roli kolonizace na tomto úze-
mí. Navíc poloha Slavkova byla pro řád vý-
hodným místem na křižovatce staré obchodní 
cesty vedoucí z Měnína na Olomouc a uher-
ské cesty, vedoucí údolím Litavy na Bučovice 
a Hodonín. Tuto křižovatku také naznačovaly 
čtyři městské brány.

Řád německých rytířů, celým názvem Brat-
ři německého řádu Panny Marie v Jeruzalémě 
či Řád bratří německého domu Panny Marie 
v Jeruzalémě, byl založen v době křižáckých 
válek roku 1190 k osvobození Svaté země 
od muslimů, k ochraně poutníků a ošetřování 
nemocných. Hlavní sídlo řádu bylo v přístav-
ním městě Akkonu ve Svaté zemi, odznakem 
byl bílý plášť s černým křížem. Po souhlasu 
papeže Klementa III. se roku 1191 stal řádem 
špitálním a roku 1198 byl potvrzen jako řád 
rytířský.

Představený řádu se nazýval velmistr a byly 
mu podřízeny bailie, neboli zemské sva-
zy řádových domů – komend. Česká bailie, 
ke které náležela slavkovská komenda, byla 
podřízena přímo velmistrovi. V jejím čele byl 
zemský komtur, jemu podřízení komturové, 
představení jednotlivých komend. V komen-
dách se mělo nacházet 12 bratří, počet měl 

symbolizovat 12 apoštolů. Každý řeholník byl 
zároveň vojákem a to ovlivnilo také stavební 
podobu objektů, ve kterých rytíři žili. Spíše 
než klášteru se podobaly hradu. Jejich styl byl 
na přelomu 20. let 13. století určen stavbou 
hradu Montfort v Sýrii. Komendy jako stavby 
kamenné realizoval řád převážně až v druhé 
polovině 13. století. Koncem 13. století byl 
stavební vývoj těchto staveb ukončen. Ko-
mendy měly při vší různorodosti rysy společ-
né pro většinu z nich. Nádvoří bylo zastavěno 
ze čtyř stran budovami o výši až dvou pater. 
První poschodí bylo určeno pro rytíře. V ob-
jektech byla společná ložnice – dormitorium. 
Dále tu byla kapitulní síň, kam rytíři scházeli 
k poradám, remter – společenská místnost, 
určená k zábavě, refektorium – jídelna, řádo-
vá nemocnice, hostinské pokoje, světnice pro 
komtura, kaple. Mezi místnosti hospodářské-
ho určení patřily kuchyně, komory, zásobárny, 
ve druhém patře špýchar k uskladnění obilí. 
Při vstupu do komendy byla věž. Další hos-
podářské budovy tvořily opevněné předhradí. 
Takovýto tvar měla i komenda ve Slavkově až 
do doby, kdy přešla natrvalo do rukou svět-
ských držitelů.

Pokud se hovoří v pramenech o vodním hra-
du, to je o hradu posazeném do nějaké vodní 
plochy, je z tohoto hlediska jistě zajímavou 
skutečností, že se v úžlabině severozápadně 
od města nachází poměrně silný pramen vody, 
který ve středověku mohl zásobovat vodní 
plochu existující okolo severní a západní části 
městských hradeb (viz Vícha, Umění 364–366).

Nejstarší písemná zmínka o městě se na-
chází v listině z 12. května 1237, ve které 
král Václav I. potvrzuje řádu německých ry-
tířů jejich statky. Z komend na Moravě byla 

slavkovská největší a tím jednou z nejpřed-
nějších v českých zemích s plným počtem 
dvanácti řádových bratří. Řád německých 
rytířů měl ve Slavkově obytnou budovu spolu 
se špitálem a kaplí, farou, řádovým statkem 
a dalšími hospodářskými staveními. Náležely 
k ní dvory ve Slavkově, Heršpicích a Němča-
nech, podle údaje z roku 1387 i přikoupené 
Nížkovice. V roce 1243 je zde poprvé zvolen 
místní komtur – Oldřich (Ulrich). Pět let nato 
se slavkovská komenda dostává před papeže 
Inocence IV., když před tím v její prospěch 
rozhodl olomoucký biskup Bruno ve sporu 
s tišnovskými cisterciačkami o nám neznámé 
desátky. Papež ukončil spor dvěma mandáty 
z 1. října 1248. V prvním potvrzuje rozhod-
nutí olomouckého biskupa a v druhé zamítavě 
reaguje na odvolání řeholnic. Na konci 50. 
let 13. století působil jeden z místních bratří, 
Gottfried, jako oficiál olomouckého biskupa. 
Roku 1285 byl slavkovským komturem Jar-
loch (Gerlach), roku 1294 Ondřej.

Král Václav II. obdařil 5. května 1288 slav-
kovskou komendu na základě služeb, jež mu 
prokázal zemský komtur Ditold, závažnými 
výsadami: vyjmul poddané slavkovské ko-
mendy z pravomocí úřadů župních, dovolil 
při Slavkově postavit šibenici, trestat všechny 
přestupky svých poddaných a osvobodil zdej-
ší trhy od tržného zvané lovecké, čímž byl 
míněn poplatek z prodeje ryb, neboť ve Slav-
kově již v té době byl velký rybník. Podobná 
privilegia a svobody udělil král také listinou 
z roku 1294.

Z pramenů Ličman: Vlastivěda moravská, 
slavkovský okres (1921) a Pernes, Sáček, 
Kropáčková: Slavkov u Brna (2007) uspořá-
dal P. Milan Vavro.

Roráty ve Slavkově i se svatým Mikulášem

Roráty byly dříve už od doby panování 
Karla IV. ranní mariánské mše svaté, dopro-
vázené krásnými chorálními zpěvy. Ještě před 
60 lety, kdy se konaly mše pouze ráno, bývaly 
roráty denně v každém farním kostele, tedy 
i ve Slavkově. Zajímavý je původ názvu „ro-
ráty“. Jde o slovo odvozené z latinského zpě-
vu 4. adventní neděle „Rorate coeli desuper“, 
v překladu „Rosu dejte nebesa shůry, dejte 
nám spasitele“. Připomínají očekávání spásy, 

uvedení do Boží blízkosti 
a ujištění o Boží věrnosti. 

Přestože byla u nás ro-
rátní tradice bohatě rozvi-
nutá, po 50. letech zájem 
o roráty upadal. V posled-
ní době však probíhají 
v mnoha farnostech sna-
hy o obnovu této tradice. 
V naší farnosti je konáme 
již od roku 2010 při ran-
ní adventní úterní boho-
službě pro děti i dospě-
lé. Přicházejí již v 6.45 
do kostela s lampičkami 
a prožíváme bohoslužbu, 
částečně slavenou ve tmě 

kostela se svícemi. V dnešní době světla, re-
klam a hluku je zvláště toto ztišení potřebné. 
Vzbuzuje v nás tolik potřebnou schopnost oče-
kávání, těšení se a žasnutí. Pokud vás roráty 
zajímají, přijďte s dětmi každé úterý od 29. lis-
topadu v 6.45 hodin do slavkovského kostela. 
Po rorátech je od našich maminek připravená 
snídaně, čaj s buchtou. A v úterý 6. prosince 
se rozezní zvonky, aby mezi nás přišel na ro-
ráty očekávaný host, svatý Mikuláš. Povypráví 

nám něco o sobě, zeptá se nás, jak se nám daří, 
potěší nás a rozdá nám nějakou sladkost. Jeho 
příkladem dobrého života a vírou v Pána Ježíše 
nás povzbudí do dalších dní. P. Milan Vavro

Kurz češtiny pro 
ukrajinské uprchlíky

Slavkovská fara poskytla na podzimní 
měsíce prostory fary k uspořádání kurzu 
českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny. 
Každou středu a čtvrtek se schází několik 
desítek žáků v šesti vyučovacích hodinách. 
Kurz pořádá oblastní charita Hodonín, kte-
rá má také zázemí ve Slavkově.

P. Milan Vavro
Foto: 2x archiv ŘkF
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Adventní a vánoční program 
římskokatolické farnosti
27. 11. 1. adventní neděle, žehnání adventních 

věnců, 9.00 a 18.00 kostel.
29. 11. Roráty pro děti, každé úterý v Adventu 

6.45 v kostele, průvod s lampičkami, snídaně pro 
děti na faře.

3. 12. Sobotní roráty, každou sobotu v Adventu, 
6.45 farní kaple

3. 12. Otevřený kostel k modlitbě a ztišení, 
9.00–21.00, prodej knih a klášterních produktů, 
16.00–17.00 modlitba zpěvem, 17.00 malý varhan-
ní koncert žáka ZUŠ.

6. 12. Roráty s návštěvou sv. Mikuláše, 6.45 kostel.
8. 12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu, mše sv. se světelným průvodem, 
18.00 kostel.

9. 12. Adventní duchovní zastavení s P. Janem 
Pacnerem, farní kaple, 18.00 mše sv., 18.30–19.30 
promluva s adorací a písněmi.

12. 12. KLAS, výroba vánočních přání, 18.00 farní sál.
16. 12. Adventní mše sv. pro mládež, 19.30 farní 

kaple.
19.–20. 12. Svátost smíření před Vánocemi, 17.00–

19.00 kostel.
24. 12. Štědrý den
Betlémské světlo, 8.00–15.30 kostel.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi v 15.30 

(zpívá schola rodin).
Půlnoční mše svatá Slavkov 22.30, zpívá Collegi-

um musicale bonum.
Další mše: Heršpice 21.00, Hodějice 21.00, Nížkovi-

ce 21.00, Němčany 22.30. 
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše sv. Slavkov 

9.00 a 18.00 (Němčany 9.30, Nížkovice 9.30, Hodě-
jice 11.00, Heršpice 11.00).

26. 12. Slavnost sv. Štěpána, mše sv. Slavkov 9.00 
(Němčany 9.30, Nížkovice 9.30, Hodějice 11.00, 
Heršpice 11.00).

27. 12. Vánoční staroslověnská bohoslužba, kos-
tel Špitálka 17.00 (zpívá Moravský cherubínský sbor).

27. 12. Vánoční koncert Danielis, 18.00 kostel sv. 
Antonína v Němčanech.

30. 12. Svátek svaté Rodiny, mše sv. 18.00 kostel.
31. 12. Prohlídka zvonů a hodin, 10.00–12.00, 

14.00–16.00.
31. 12. Sv. Silvestr, poděkování za uplynulý rok, 

mše sv. 16.00 kostel.
31. 12. Požehnání do nového roku 2023, 23.45 

kostel Slavkov.
1. 1. 2023 Nový rok, mše sv. Slavkov 9.00 a 18.00 

(Němčany 9.30, Nížkovice 9.30, Hodějice 11.00, 
Heršpice 11.00).

6. 1. Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, křídy 
a kadidla, mše sv. 18.00 kostel.

8. 1. Svátek Křtu Páně, mše sv. 9.00 (zpívá Colle-
gium musicale bonum) a 18.00. 

8. 1. Vánoční vystoupení dětí KMŠ, na závěr 
mše sv. v 10.00 kostel.

8. 1. Tříkrálový koncert, 16.30 kostel Vzkříšení 
Páně, Komorní orchestr Thaytal, smíšený sbor Gau-
deamus Brno.

14. 1. Tříkrálová sbírka, požehnání v kostele 9.00, 
sbírka ve městě po celý den.

Svátost smíření: každé úterý v Adventu 19.00–
20.00 farní kostel.

Návštěvy Betléma v kostele:
24. 12. Štědrý den 14.00–15.30
25. 12. Narození Páně 10.00–11.00, 14.00–15.30
31. 12. Sv. Silvestr  10.00–12.00, 14.00–15.30
Betlém u sester v klášteře nebude letos otevřený.

Další informace o programu farnosti najdete 
na www.farnostslavkov.cz www.facebook.com/
farnostslavkov

Příspěvek do sbírky: farní účet Česká spořitelna 
15 61 23 43 89 / 0800.

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

Pestrobarevný podzim v Karolínce
Než měsíc říjen skončil, čeka-

ly děti ještě další skvělé dopravní 
zážitky. Prvním byla prohlídka 
autobusu, který přijel přímo před 
naši školku. Ochotný a milý pan 
řidič odpověděl dětem na dotazy 

a kdo chtěl, mohl si sednout za volant 12,5 m 
dlouhého vozidla. Škoda jen, že jsme s ním 
nemohli rovnou odjet někam na výlet. Druhým 
zážitkem byl příjezd bagru do školkové zahra-
dy. Děti se dozvěděly, jak se říká jednotlivým 
částem a téměř bez dechu sledovaly, jak se 
lopata zanořuje do písku, nabírá ho a opodál 
vysypává. Na rozloučenou se při výjezdu bagr 
otočil kolem dokola a zamával ramenem. Děku-
jeme panu řidiči autobusu, firmě RP Machinery 
za půjčení bagru a panu strojníkovi za ukázku.

Dopravní téma zakončil pan Urbánek se 
svým divadelním představením, do kterého 
zapojil i malé herce. Ti předváděli ostatním 
divákům, co se může stát při hře s míčem blíz-
ko silnice, jak je důležité být při jízdě autem 
připoután i to, jak správně přecházet po pře-
chodu. Prakticky jsme poslední zmíněnou do-
vednost využili při procházce na místní hřbi-
tov. Prošli jsme místa, kde odpočívají ti, kteří 
nám byli blízcí a na které s láskou v srdíčku 
vzpomínáme. Zapálili jsme malé svíčky, a po-
modlili se za ně u kříže.

To už nad krajinou vládl měsíc listopad, kte-
rý s sebou přinesl období plné barev, plodů, 
vůní, změn a krásy. Stromy začaly své barevné 
listí shazovat a jakoby volaly: „Děti, pojďte si 

hrát!“ Po správném vydovádění jsme listí shra-
bávali a připravovali pro přezimování ježků 
nebo jiných zvířátek, která se v okolí školky 
vyskytují. Větším zvířátkům jsme ke krmelci 
v oboře donesli nasbírané kaštany a vyčistili 
jim vodu od spadaného listí. Díky chovatelské 
výstavě drobného zvířectva měly děti mož-
nost vidět velké množství rozmanitých druhů 
holoubků, slepic, kohoutů i pestrobarevných 
papoušků. Husy nás hlasitě pozdravily svým 
kejháním a snad nebylo návštěvníka, který by 
se nerozplýval nad hebkostí a roztomilostí ma-
lých i velkých chlupaťoučkých králíků. Ide-
álním završením podzimních poznatků bylo 
zhlédnutí krátkých filmů o zvířátkách nebo 
o stromech promítaných ve sférickém kině.

Příroda se chystá k zimnímu odpočinku 
a ačkoli svatý Martin na bílém koni nepřijel, 
zima brzy přijde. A kdo ví? Třeba do příštího 
povídání ten bílý kůň opravdu dorazí.

Kamila Maňásková

Stalo se…
Lidové noviny, 27. 4. 1935
Rodinná tragedie ve Slavkově

Dnes o půl osmé hodině šel Miroslav Cé-
nek z Křenovic se svým bratrem Alfredem 
k odvodu do Slavkova. Cestou se zastavili 
u svého strýce Rajmunda Horáčka, strojního 
zámečníka ve Slavkově u Brna. Tloukli chvíli 
na vrata a když se nikdo neozval, přeskočili 
u sousedů zídku a po střeše vlezli do Horáč-
kova stavení. V dílně objevili příšerný obraz. 
Rajmund Horáček ležel mezi dveřmi mrtev 
a v dílně ležela mrtvá jeho manželka Eleo-
nora. Oběma vytékala z hlavy krev a vedle 
Horáčkové ležel bubínkový revolver. O ná-
lezu bylo hned zpraveno místní četnictvo. 
Z počátku byl případ podezřelý, poněvadž 
browning, kterým se zastřelil Horáček, ležel 
v kuchyni na sporáku, ačkoliv Horáček ležel 

se smrtelnou ranou ve své dílně a klika u dveří 
v kuchyni byla zakrvácená. Zevrubným ohle-
dáním místa a rekonstrukcí činu se však zjisti-
lo, že manželé Horáčkovi spáchali společnou 
sebevraždu. Rajmund Horáček odešel časně 
ráno do dílny a tam se zastřelil ranou z brow-
ningu do pravého spánku. Horáčková, uslyše-
vši ránu, vyběhla na dvůr, a když našla svého 
manžela mrtvého, vzala z jeho rukou brow-
ning a chtěla se zastřelit. V browningu však 
již nebyl žádný náboj. Nechala proto brow-
ning ležeti v kuchyni a vzala v prádelníku 
bubínkový 9mm revolver a v dílně se střelila 
ranou do pravého spánku a zůstala ležeti mrt-
vá vedle svého manžela. Manželé Horáčkovi 
byli 45letí, bezdětní a sebevraždu spáchali pro 
finanční nesnáze.

V dobovém tisku vyhledal S. Olbricht

Foto: 2x archiv KMŠ
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SK Slavkov u Brna
Vážení sportovní přízniv-

ci, máme za sebou podzimní 
část sezony s účasti ,,A“ týmu 
v krajské soutěži. Po stále 
zlepšujícím se výkonu a hlav-
ně zpřesnění ,,mušky“ střelců 

jsme sice na předposledním místě, ale s nadějí, 
že půjdeme v tabulce výš. Tým ,,B“ vede svoji 
soutěž a mládežnická družstva jsou také v po-
předí. Po náboru do předpřípravky máme 24 
malých fotbalistů a fotbalistek a máme velkou 
radost z jejich nadšení pro fotbal. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat všem těm nadšencům, 
kteří se věnují slavkovskému fotbalu a tráví 
zde svůj volný čas. Děkujeme také vám za vaši 
přízeň a těšíme se na setkání s vámi na jaře.

Přemysl Jeřábek, předseda SK Slavkov u Brna 

Mladší přípravka
Po úspěšné podzimní části (první mís-

to v tabulce) se hráči mladší přípravky sešli 
U Černého lva na „závěrečné“. Za skvělé vý-
kony dostali pohár a pamětní listiny. Zahráli 
si fotbálek, pizza jim moc chutnala a sladké 
dezerty od maminek byly výborné.

Přes zimu budou kluci ladit formu v tělo-
cvičně na ZŠ Tyršova, aby jarní část byla mi-
nimálně stejně tak úspěšná.

Poděkování patří vedení SK Slavkov 
u Brna a za skvělou akci celému týmu hostinci 
U Černého lva.

Filip Chlup, za realizační a trenérský tým  
mladší přípravky

Silný ročník starších žáků
Po letech ve kterých jsme 

se potýkali s nedostatkem roč-
níků 2007 a výše se nám daří 
postupně zaplňovat veškeré 
mládežnické kategorie. Co se 
týče starších žáků, tak jsme 
na tom velice dobře, neboť 
máme opačný problém oproti 
jiným klubům, a to v tom, že 
máme hráčů až moc. Přistou-
pili jsme tedy k variantě dvou 
týmů „A“ a „B“. v obou týmech je 17 hráčů, 
takže nedostatkem určitě netrpíme. 

Před začátkem sezóny jsme nabídli útočiš-
tě i šesti borcům z Bučovic, kteří starší žáky 
nepřihlásili vůbec, a ti s díky přijali a 4 z nich 
patří k pevným pilířům družstva. Moc jim 
za to děkujme a doufáme, že si náš klub oblíbí 
a budou nám pomáhat i nadále.

Po dlouholeté úspěšné spolupráci s oddílem 
FC Vážany jsme se domluvili i na spolupráci 
s oddílem TJ Heršpice, kde můžeme jak tréno-
vat, tak i odehrávat soutěžní utkání. 

Tréninky jsou pro nás tou největší bolíst-
kou. Jak se zkracuje den, tak je skoro nemož-
né se vměstnat všichni na jedno hřiště. A to 
jak časově, tak prostorově. 

Svépomocí jsme si provizorně upravili část 
horního škvárového hřiště, z důvodu možnos-
ti rozsvícení stávajícího osvětlení, ale je to 
opravdu jen provizorní řešení. Jednou týdně 
dojíždíme na tréninky do Otnic, kde je pro nás 

k dispozici kvalitní osvětle-
né hřiště s umělou trávou. 
Tato varianta je co se týče 
tréninků skvělá, nicméně 
pronájem takové plochy 
se počítá v tisících korun 
za tréninkovou jednotku, což 
je hodina a půl. Snad se do-
čkáme slíbeného podobného 
hřiště u nás na stadioně, což 
by slavkovský fotbal kata-
pultovalo do úplně jiných 
dimenzí. Uvidíme.

Tým „A“ vedou pánové 
Václav Salač, Marek Šiler 
a Václav Šinkyřík.

Výsledky tohoto družstva jsou skvělé. 
V okresní soutěži neokusili porážku a vedou 
tabulku po deseti odehraných kolech se 30 
body s neuvěřitelným skóre 143:3. Už minu-
lou sezónu měli tito kluci možnost postoupit 
do kraje, ale postup jim pokazil jeden smolný 
zápas a jeden bod jim chyběl k postupu i přes 
to, že jsme hráli skoro celou sezónu bez ročníků 
2007. Letos kluci určitě postoupí, ale už si tuto 
soutěž nezahrají a předají pouze žezlo mladším 
ročníkům. Ročníky 2008 totiž postoupí do do-
rostu, a tím zkompletují veškeré mládežnické 
kategorie ve Slavkově. Podzimní část byla pro 
všechny náročná, protože jsme museli doplňo-
vat klukům do programu i zápasy s podstatně 
kvalitnějšími soupeři. Zahráli si i proti borcům 
z Hodonína, kteří hrají nejvyšší soutěž v této 
kategorii, a to žákovskou ligu. Sice jsme si 
odvezli porážku 0:7, ale kluci v projevené hře 
určitě nezklamali. V jiných zápasech podávali 
daleko lepší výsledky a soupeře v kategorii, 
o kterou teď usilují, jednoznačně dominovali. 

Tým „B“ vedou pánové Luděk Tůma, Lu-
bomír Zborovský a Mira Petřík.

Tento tým se složen převážně z mladších 
ročníků 2009. V tabulce okresního přeboru se 
dělí o třetí místo s týmem z Ivanovic. V tom-
to týmu je spousta talentovaných kluků, kteří 
v příští sezóně v kraji určitě nezklamou. 

Chtěl bych poděkovat všem, co se kolem 
mládežnických kategorií ve Slavkově pohy-
bují, neboť je to časově velmi náročné a ne 
vždy jednoduché. Myslím si ale, že jsme se 
vydali správnou cestou a odměnou nám bu-
dou úspěchy našich svěřenců.

Václav Šinkyřík, vedoucí družstva starších žáků  
SK Slavkov u Brna

Gymnázium a obchodní 
akademie Bučovice 
– přípravné kurzy 
k přijímacím zkouškám

GOA Bučovice pořádá přípravné kurzy 
k přijímacím zkouškám z českého jazyka 
a matematiky.

Kurzy jsou určeny pro žáky 5. a 9. tříd 
ZŠ. Úvodní hodina proběhne ve středu 14. 
prosince 2022. Dalších 12 lekcí bude kaž-
dou středu od 11. ledna 2023 vždy od 16 
hodin. Kurzy budou probíhat v budově 
gymnázia, Součkova 500, Bučovice, 2. po-
schodí. S sebou psací potřeby. Cena kurzu 
je 1200 Kč (12 lekcí z češtiny = 600 Kč, 12 
lekcí z matematiky = 600 Kč).

Do kurzů se hlaste přes formulář na ad-
rese www.goabuc.edupage.org. GoA

Starší žáci B

„Závěrečná“ mladší přípravky • Foto: 2x archiv SK Slavkov
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Chorvatsko v Česku
V pondělí 17. 10. 2022 jsme přivítali naše 

nynější přátele z Daruvaru a odvezli jsme si 
je do našich domovů, kde jsme se o ně starali 
po celou dobu jejich pobytu. První den pro-
bíhal v klidné atmosféře, program byl volný, 
většina z nás ukázala své rodné město a jeho 
krásy. V úterý jsme se vydali na půldenní výlet 
společně do punkevní jeskyně Macocha. Pro-
gram byl ukončen v Brně, kde jsme poté všich-
ni společně strávili celé odpoledne. Ve stře-
du ráno nás přivítal pan starosta Bc. Michal 
Boudný na slavkovské radnici a následně jsme 
okolo 10. hodiny vyjeli směr Čejkovice do vý-
robny čajů Sonnentor, kde nás mile přivítali 
a provedli nás jejich firmou. Poté jsme přejeli 
do Kyjova, kde jsme nahlédli do výrobny skla 
ve firmě Vetropack. Obě aktivity jsme si užili 
a bylo zajímavé sledovat, jak to v obou firmách 
funguje za provozu. Čtvrtek byl náš posled-
ní společný den, strávili jsme ho v naší škole 
a částečně prohlídkou města Slavkov u Brna. 
Za úkol jsme měli vytvářet vzpomínkové 
plakáty, bylo hezké si společně zavzpomínat 
na všechny prožité zážitky. Přišlo páteční ráno, 
věděli jsme, že už nám zbývá posledních pár 

hodin do odjezdu našich přátel. Loučení neby-
lo lehké, ale věříme, že nás to všechny spoji-
lo natolik, že o prázdninách si uděláme výlet 
do Chorvatska. V závěru bych chtěla poděko-
vat všem, co se na projektu podíleli: Mgr. Kul-

hánkové, Mgr. Hirtovi, Ing. Stránské, Ing. M. 
Svobodové a ostatním zúčastněným. Z pro-
jektu jsme si odnesli spoustu krásných zážitků 
a nových přátelství do budoucích let.

D. Švehlová, N. Čermáková, ISŠ

Metelka Austerlitz Cup 2022 již 
po dvacáté

Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 organizova-
la Integrovaná střední škola Slavkov u Brna 
společně s likérkou Metelka a ve spolupráci 
s Českou barmanskou asociací jubilejní 20. 
ročník juniorské barmanské soutěže Metelka 
Austerlitz Cup a současně 5. ročník soutěže 
v přípravě čaje a čajových nápojů Metelka 
Tea Spirit Austerlitz Cup.

Celý soutěžní den zahájila ředitelka Inte-
grované střední škola Vladislava Kulhánková 
společně s jednatelem společnosti Metelka, a. s. 
Milanem Metelkou a vzácnými hosty – poslanci 
Parlamentu ČR J. Horákem a M. Zborovským, 
místostarostkou města M. Jedličkovou, radní 
města V. Slámovou, ředitelem OHK Vyškov J. 
Pinkasem a předsedou NF Student A. Šilhán-
kem. Juniorští barmani měli za úkol vytvořit 
hot drink, který servírovali v krásném prostředí 
Austerlitz Golf Resort. Povinnou složkou toho-
to nápoje byl rum Black Stamp, barmani museli 
dále použít i druhou alkoholickou složku z port-
folia Metelka, a. s. nebo sirupy Monin. Mladí 
teatendeři předvedli své dovednosti v klasické 
přípravě černých čajů a přípravě volného nápo-
je s použitím čaje a likéru Tea Spirit, v němž se 
snoubí chuť čaje, medu a brandy. 

V soutěži předvedly svoje umění čtyři de-
sítky soutěžících, kteří k nám dorazili z celé 
České republiky. Ty hodnotili odborní ko-
misaři CBA a v odpoledních hodinách byly 
vyhlášeny výsledky. Naše barmanka do-
sáhla na krásné 3. místo, další obsadila 14. 
místo z 27 soutěžících, v soutěži teatenderů 
jsme získali 4. a 6. místo. Jako je již tradicí, 
ve Slavkově u Brna se vyhlašují nejen nejlep-
ší drinky, ale také další kategorie, např. o nej-
lepší název, nejlepší techniku, ceny starosty 

města Slavkov u Brna, cena ředitelky školy či 
cena NF Student,

Celou soutěží provázel Kamil Hégr, který 
dokázal uvolnit atmosféru a soutěžící zbavit 
nervozity. Po předání cen všem výhercům nás 
Milan Metelka pozval na další již 21. ročník 
soutěže, který se bude konat v listopadu 2023.

L. Poláčková, ISŠ

Baristický kurz
Dne 18. a 19. 10. 2022 se ve vzděláva-

cím centru NcM konal baristický kurz pod 
vedením profesionálního baristy Martina 
Trtílka. Studenti se během kurzu naučili 
nejen odkud káva pochází, ale i přípravě 
espressa, cappuccina a latté nebo i hořící 
kávy. Všechny nápoje byly připravovány 
z kávy Carraro. Pro všechny byl kurz velmi 
zábavný a již nyní uvažují nad nástavbou 
kurzu Latte Art, který se koná v lednu 2023.

L. Poláčková, ISŠ

Bílá pastelka
V týdnu před Mezinárodním dnem nevi-

domých, který je 13. října a připadl v tomto 
roce na neděli a Mezinárodním dnem bílé 
hole, který je 15. října se konala sbírka Bílá 
pastelka, které se zúčastnili naši žáci z do-
mova mládeže. Tentokrát jsme se do ulic 
Slavkova vydali dvakrát, v pondělí 10. 10. 
a ve středu 12. 10. 2022. Studenti vytvořili 
po dvou dvojicích pro každý den. Oděni 
do bílých triček s logem sbírky, plánovací-
mi kalendáři a záložkami do knížek, které 
rozdávali zdarma, nabízeli spoluobčanům 
bílé pastelky. Všechny dvojice nebyly stej-
ně úspěšné, ale přesto jsme pořadatelům 
přispěli slušnou částkou. Zrak je podle nás 
jeden z nejdůležitějších smyslů v našem 
životě a touto cestou bychom chtěli podě-
kovat všem, kteří byli tak hodní a přispě-
li. Sbírku pořádá Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, provádí 
ji dobrovolníci a spočívá v prodeji bílých 
pastelek, jakožto symbolu bílé slepecké 
hole. Výtěžek je směřován organizacím 
pracujícím se zrakově postiženými, napří-
klad na speciální vybavení nebo na výuko-
vé programy pro zrakově postižené, aby 
mohli i přes své postižení žít samostatný 
a nezávislý život. Žáci z DM, 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

Setkání se starostou na radnici ve Slavkově • Foto: 3x archiv ISŠ
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Rady do zahrady – prosinec
Pranostika: Na svatou Kateřinu sluší scho-

vati se pod peřinu; pak na svatého Mikuláše 
tuť jest zima všecka naše.

Zahradu bychom měli mít již zazimovanou, 
a tak se zaměříme na uskladněné ovoce.

Skládkové choroby u ovoce
Hořká pihovitost se projevuje již během 

sklizně a skladování, kdy se objevují mírně 
propadlé šedozelené, nejčastěji 3–5 mm velké 
skvrny. Pod poškozenými místy je dužnina 

tmavě zbarvena. Poškozená pletiva mají hoř-
kou chuť.

Příčinou onemocnění je nedostatek vápní-
ku v plodech. Výskyt ovlivňují povětrnostní 
a půdní podmínky, nevyrovnaná výživa, pře-
devším nadbytek dusíku a draslíku. Vzniku 
onemocnění předcházíme vyrovnanou vý-
živou a především přihnojením vápníkem 
na list formou postřiku přípravkem Kalkosol, 
(chlorid vápenatý). Ošetřujeme od konce 
června v 10–14denních intervalech. V su-
chých rocích nezapomínejme na závlahu.

Sklovitost vzniká v důsledku proniknutí 
vody do mezibuněčných prostorů při rychlém 
nárůstu plodů v důsledku vydatných dešťů 
po období sucha. Většinou se šíří od jadřince. 
Může být i pod slupkou, která je nenápadně 
odlišně zbarvena. Riziko poškození zvyšuje 
nadměrné hnojení dusíkem. Takové plody 
jsou nevhodné ke skladování.

Skládkové hnědnutí a měknutí slupky 
se po několikaměsíčním uskladnění a přede-
vším na závěr skladování projeví na plodech 
velkoplošná, různě intenzivně hnědá zbarvení 
slupky. Projevuje se při přemístění plodů ze 
skladu do podmínek pokojové teploty. Po-
škozené plody za 1–2 dny zhnědnou. Vzniku 
hnědnutí se dá předejít skladováním kvalitních, 
v optimální zralosti sklizených plodech. Nepře-
plňovat skladové prostory a dostatečně větrat.

Sazovitost je velmi nápadné a nezaměnitel-
né zbarvení slupky do černa. Původce je houba 
Gloeodes pomicena. Plody mají zelenočerné 
rozmyté skvrny, které se dají setřít nebo umýt 
vlažnou vodou. Plody jsou nevzhledné a mají 
horší skladovatelnost. Houba přezimuje na le-
torostech jabloní, javorech, lípě a maliníku. 
V červnu jsou plodničky s výtrusy větrem roz-
nášeny do okolí. Ochrana spočívá v prevenci. 
Stromy nevysazujeme v nevhodných vlhkých 

a uzavřených lokalitách. Vzdušnost koruny za-
jistíme pravidelným řezem. Chemická ochrana 
se provádí pozdním ošetřením proti strupovi-
tosti, které výrazně omezí sazovitost. Provádí 
se před sklizní, ale pozor na ochranné lhůty.

Hniloby se velmi často vyskytují u sklado-
vaného ovoce. Při kontrolách je velmi častý 
výskyt černé moniliové hniloby, kdy slup-
ka jablek je černá, kožovitá. Tato choroba 
má jednu výhodu, a ta spočívá v tom, že se 
nešíří na zdravé plody. Penicilinová hnilo-
ba je nejčastější a nejškodlivější. Na slupce 
uskladněných plodů vznikají nejdříve světle 
hnědé, obvykle okrouhlé a ohraničené hni-
lobné skvrny. Skvrny se zvětšují, slupka se 
mírně propadá a dužnina pod postiženými 
místy kašovitě měkne. Poškozená dužnina má 
typický plísňový zápach. Časté je skupinové 
hnití plodů. Výskyt omezíme uskladněním 
vyzrálého a nepoškozeného ovoce, zajištěním 
optimálních podmínek, pravidelnou kontrolou 
a odstraňováním hnijících plodů.

Bramborová sadba pro jarní výsadbu
Pro jarní výsadbu budeme opět objedná-

vat bramborovou sadbu v těchto odrůdách: 
Anuschka, Monika, Rozára – velmi rané 
odrůdy, Marabel– raná odrůda, Ditta – po-
loraná odrůda. Cena bude z důvodů vysoké 
inflace 18–20 Kč za kg. Pokud se rozhodne-
te pro některou odrůdu, můžete objednávky 
posílat na naši emailovou adresu zahradkari.
slavkovubrna@seznam.cz nebo vložte svoji 
objednávku do schránky v domě zahrádkářů 
na ulici Čs. armády č. 252 ve Slavkově u Brna 
do 15. února 2023. Podrobnější informace 
uvedeme v příštím čísle zpravodaje.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí za-
hrádkáři ZO ČZS Slavkov u Brna.

Vladimír Luža

Výlet na Cimburk
V sobotu 15. října se 

všechny tři družiny druhé-
ho oddílu vydaly na výlet 
do Chřibů. Vyráželi jsme 
v devět hodin ráno z vlako-
vého nádraží ve Slavkově 

směrem do Koryčan. Plánem byla návštěva 
nedaleké zříceniny hradu Cimburk.

Ale jak se říká, že i cesta je cíl, tak pro nás 
to dnes platilo dvojnásob. Cestu lesem jsme 
si zpestřili nespočtem různých her. Nesměly 
samozřejmě chybět legendární nálety, kdy 
za odpočítávání jednoho z vedoucích mají 
děti za úkol se v okolí rychle schovat tak, aby 
je pak neviděl. Někteří se do této hry natolik 
ponořili, že skákali do kdejakého křoví u ces-
ty a vylézali s kudlibabkami po celém těle. 
Na hradě jsme si dali obědovou pauzu, a poté 
pomalu vyrazili zpět do Koryčan.

Ačkoli nám počasí nepřálo a celý den popr-
chávalo, mohli jsme si užívat pobytu v krásně 
zbarvené podzimní krajině, která nás celou 
dobu obklopovala. Anna Ošmerová

Bon appétit!
S Willy Foggem a jeho vyprávěním jsme se 

již dostaly z Londýna do Paříže, a pro tentokrát 
naše cesta mířila do Říma, hlavního města Itálie.

Během naší družinovky jsme se rozdělily 
do tří skupinek. V první jsme poznávaly nej-
známější italské památky – např. Koloseum, 
šikmou věž v Pise nebo známou osobnost 
papeže Františka. V druhé se z nás stali ku-
chaři a upekly jsme si každá svoji mini piz-

zu. Ve třetí skupince jsme se učily uzly jako 
loďák, ambulák či dračák. Schůzku jsme za-
vršily společnou večeří, kdy jsme si pochut-
naly na společně upečené pizze! Takže bon 
appétit!

Kam se podíváme příště s Willy Foggem 
a jeho sluhou Passepartoutem? Necháme se 
překvapit. Ale už teď se těšíme na společné 
dobrodružství. 3. oddíl Světlušek

Vynálezci
Co všechno si lidé museli během své his-

torie vynalézt, aby si zpříjemnili život, jsme 
se dozvěděli na říjnové víkendové akci hned 
v pátek večer při sestavování časové osy růz-
ných vynálezů a následnému přiřazování chyt-
rých hlav, které s nimi přišly. V sobotu jsme 
se nacpaným vlakem vydali do VIDA Science 
centra podívat se na další vynálezy a pokusy. 
Na křídlech ptáků jsme se svezli při krátkém 
3D filmu a společně s animátory jsme zjistili, 
jak fungují různé vzduchové jevy. Den jsme 
zakončili divadelním představením v podání 
našich malých hereček. Nedělní dopoledne 
jsme strávili pokusem o výrobu automobilu. 
Před obědem se všech 18 holek rozešlo spo-
kojeně k rodičům. Už teď se všichni těšíme 
na další společnou akci. Vedoucí 4. oddílu

2. oddíl • Foto: archiv Junáka Slavkov



CITY
INTERNET TELEFON TELEVIZE MOBIL

www.vivo.cz tel.: 515 537 537 SC Bonaparte

TELEVIZE ZDARMA 
CELÝ ROK 2023

Ve spolupráci s dodavatelem populární televizní platformy Kuki pro vás
 máme zajímavou akci. Každý nový zákazník, který si objedná náš spolehlivý 

internet 1Gbit za 490 Kč, dostane k němu televizi  
Kuki M s 50 kanály (z toho 15 volitelných) do konce roku 2023 zdarma.

Součástí televize Kuki je možnost návratu na všech kanálech až o 7 dní zpět,
pauza, nahrávání, videopůjčovna i možnost přikoupení služeb

HBO, Navíc seriály a další.  

I když vše zdražuje, za televizi můžete přístí rok ušetřit 2880 Kč. 



•
•
•


