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Prezident
Skončil hon na čarodějnice, ne
konečné a místy i dechberoucí 
debaty v televizích a na sociál
ních sítích a občané České 
republiky zvolili svého dvanác
tého prezidenta. Děkuji všem, 
kteří uchopili tuto příležitost 
a obětovali pár minut svého 
času a došli k volebním urnám. 

Do příštího jara, kdy jsou volby do Evropského 
parlamentu, máme klid. Věřím, že si nový prezident 
dá do svého výjezdního programu také naše měs
to, a že bude po Masarykovi, Benešovi, Havlovi, 
Klausovi a Zemanovi teprve šestým prezidentem, 
který Slavkov u Brna navštívil. Za éry socialismu se 
do našeho města nikomu nechtělo.

Michal Boudný

SLOVO STAROSTY
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Slavkovský

zpravodaj

Foto: Pavel Maleček

Městský ples zahájil 
sezónu v SC Bonaparte
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Foto: Jiří Salik Sláma



Městský ples zahájil sezónu v SC Bonaparte
Plesovou sezónu ve Slavkově u Brna zahájil Městský ples. 

Uskutečnil se v pátek 27. ledna ve Společenském centru Bo-
naparte. Doprovázela jej kapela Kanci paní nadlesní, v restau-
raci Bonaparte hrála cimbálová muzika Šternovjan z Újezdu 
u Brna. Večerem provázela Monika Brindzáková. Účastníci 
plesu, kteří přispěli do pokladničky ve fotokoutku, darovali 
šestiletému Lukáškovi ze Slavkova 6620 korun na rehabilitač-
ní cvičení. Návštěvníci měli šanci vyhrát z bohaté tomboly, 
která letos zahrnovala téměř 150 cen. Děkujeme všem sponzo-
rům, kteří se zapojili a věnovali krásné dary. V příštím roce se 
Městský ples uskuteční v pátek 26. ledna 2024. vs

Školní ples ZŠ Komenského 3. února 2023

Foto na straně: Jiří Salik Sláma
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Když už je řeč o návštěvách, tak je mi mi-
lou ctí a povinností vás informovat, že v ne-
děli čtvrtého června zavítá do našeho města 
apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo 
a bude v zámeckém parku sloužit společně 
s naším panem děkanem Vavrem mši u příle-
žitosti výročí 700 let založení kostela svatého 
Jakuba. Tento kostel se nacházel mezi zám-
kem a hrobem rudoarmějců a je vyobrazován 
na nejstarších portrétech našeho města. V mi-
nulých dnech jste mohli v parku spatřit tako-
vou zvláštní mašinku, která sondovala podloží 
parku a hledala přesné obrysy kostela. 

Co nás letos čeká? Obdrželi jsme miliono-
vou dotaci z ministerstva kultury na opravu 
původní zámecké hrobky, která se nachází 
v dvoře mateřské školky na Koláčkově ná-
městí. Z parku ji můžete spatřit v levém rohu. 
Ano, je to ta rozpadající se stavba provizorně 
zakrytá vlnitým plechem. Chápu, že můžete 
říct, že za takové peníze bychom předláždili X 
metrů chodníků, ale jsme majitelé národní kul-
turní památky a jako takoví máme povinnost se 
o ni starat. Součástí projektu je i rekonstrukce 

vchodu do parku, tudíž tato akce s výstavbou 
nové školky plně souvisí. Nyní máme v hava-
rijním stavu také seník v zámeckém parku, kte-
rý se nachází u zámecké zdi naproti stadionu.

Zastupitelé na svém posledním zasedání 
schválili finanční prostředky na započetí re-
konstrukci společenského centra Bonaparte, 
na které nebylo dlouho sáhnuto, dále finance 
na opravu hřbitovní zdi nebo rekonstrukci 
polního hnojiště, kde končí veškerý bioodpad 
vyprodukovaný našimi občany. Rovněž byly 
schváleny finance na opravu slavného-neslav-
ného měšťanského domu v Husově ulici. Cí-
lem první etapy je statické zajištění objektu 
a odstranění dřevěných opěr. V minulém čísle 
našeho zpravodaje jsem tyto investiční akce 
nastínil a nyní mají již pevné obrysy. Vím, že 
některým z vás je „lití a cpaní“ peněz do sta-
rých baráků proti srsti, ale tyto domy a lidé, 
kteří v nich žili, formovali v minulých stale-
tích naše město, a jak jsem již jednou zmi-
ňoval, je naší povinností historii chránit pro 
další generace Slavkováků. O detailech všech 
stavebních aktivit vás budeme v průběhu roku 
informovat.

Minulý víkend proběhl 13. ročník vepřo-
vých hodů. Jsem rád za velkou účast a jedno 
velké setkání nejen Slavkováků. Díky daru 
Zámecké restaurace ve formě černé polévky, 
se nám podařilo získat více jak patnáct tisíc 
korun, které stejně jako v loňském roce po-
slouží dětem na dofinancování letních aktivit. 
Heslo – peníze pomáhají, je více než naplněné.

Vážení spoluobčané a čtenáři našeho perio-
dika. Takřka denně se setkávám s žabomyší-
mi válkami mezi občany, kteří řeší spadané 
listí, nevyvezenou popelnici, kdákající slepi-
ce nebo špatně zaparkované auto. Když jsem 
se podíval na záběry z Turecka a Sýrie, kde 
zpod panelů vytahují malé děti, tak se nelze 
našim problémům jinak než pousmát. Pojď-
me všichni zatnout zuby, sáhnout si do svědo-
mí a přispět tak k většímu klidu našich životů 
a domovů. Opravdu jsou na tom lidé podstat-
ně hůře! Všichni vyhlížíme jaro, tak našemu 
městu věnujte pár hodin svého času a pojďme 
jej přivítat 25. března sběrem odpadků v rám-
ci akce Ukliďme Česko! Je to to nejmenší, co 
pro naše okolí lze udělat.

 Michal Boudný, starosta města

Prezident
(Dokončení ze strany 1)

Základy kostela hledají archeologové georadarem
Pro tisíce návštěvníků zámeckého parku je 

prostor nedaleko hrobu rudoarmějců pouhou 
vstupní bránou do nádherného areálu. Netuší 
však, že kráčejí po základech již neexistující-
ho gotického kostela sv. Jakuba, který se čás-

tečně sesunul a následně byl zbourán v době 
barokní přestavby slavkovského zámku. V le-
tošním roce si město připomíná 700. výročí 
první zmínky o tomto kostele a s ním i slav-
kovské farnosti. Z nejstaršího vyobrazení 
Slavkova i nedávných průzkumů lze vytušit, 
kde se kamenné základy nacházejí. Nikdy 
však nedošlo k jasnému vytyčení a objevení 
původního zdiva. V polovině února se proto 
slavkovská farnost domluvila s pracovníky 
Ústavu archeologie a muzeologie Filozofic-
ké fakulty Masarykovy univerzity a nechala 
zpracovat geofyzikální průzkum. 

„Pomocí elektromagnetických vln dokáže 
georadar zaznamenat změny v podloží, které 
jsou geologického nebo antropogenního charak-
teru. Lokalizuje ruiny staveb, zdiva, duté pro-
story, kamenné destrukce a různorodé vrstvy,“ 
uvedl Michal Vágner z Ústavu archeologie.

Výsledkem jejich průzkumu bude zpracová-

ní přesného zákresu zdiva v elektronické po-
době. Takový materiál pak může sloužit jako 
podklad pro zpracování digitálního 3D mode-
lu nebo dokonce rozšířené virtuální reality. 

„Díky přesnému plánu pak dokážeme také 
vytyčit hranice původního kostela a část 
z nich také krátkodobě odkrýt pro badatelskou 
činnost. Při oslavách 700. výročí slavkovské 
farnosti pak chceme veřejnosti představit 
půdorys kostela „na živo“ s pestrým progra-
mem. V tomto prostoru se pak také odehraje 
venkovní mše vedená papežským nunciem, 
který nás poctí svou návštěvou a symbolicky 
propojí historii se současností,“ vysvětlil řím-
skokatolický farář Milan Vavro.

Oslavy 700. výročí slavkovské farnosti vyvr-
cholí o víkendu 2.–4. června. V pátek se usku-
teční Noc kostelů s programem zaměřeným 
na historii kostela sv. Jakuba a v neděli se usku-
teční venkovní mše v zámeckém parku. vs

Kurz, který vás naučí podnikat bezpečně a bez rizika
Město Slavkov u Brna a MAS Slavkovské 

bojiště ve spolupráci s projektem Podnikni to! 
otevírá opakovaně bezplatný kurz pro občany 
města a okolních obcí. Na kurzu se praktic-
ky naučí, jak najít podnikatelskou příležitost 
a krok po kroku ji přetavit v úspěšné a výdě-
lečné podnikání. Na své si přijdou jak začínají-
cí podnikatelé, tak ti, kteří už podnikají a chtě-
jí své projekty zkvalitnit a posunout dopředu.

Podnikat se dá i s minimem začátečnických 
chyb a rizik. To je příslib, který kurz Podnikni 
to! dává svým účastníkům, kteří se rozhodnou 
zapojit do cyklu pěti setkání, která probíhají 
jednou týdně.

Kromě praktických postupů, jak dát vlastní-
mu projektu hlavu a patu, se účastníci mohou 
těšit na lektora z řad lokálních podnikatelů. 
Na kurzu občané získají maximum praktic-
kých informací jak položit pevné základy své-
ho projektu.

Nezáleží na tom, jestli je vaším 
snem mít malou lokální firmičku, 
přivydělat si vlastním projektem 
při zaměstnání, nebo vybudovat 
mezinárodní firmu. Na konci kur-
zu budete mít smysluplný projekt 
a hlavně praktický plán, jak jej 
úspěšně rozjet.

Kurz je vhodný pro zaměstna-
né lidi, na rodičovské dovolené nebo studen-
ty. Základním předpokladem je chuť rozvíjet 
vlastní projekt.

Kurz probíhá za oficiální podpory vedení 
města Slavkov u Brna a MAS Slavkovské 
bojiště, kteří i díky spolupráci s Podnikni to! 
strategicky rozvíjí podporu podnikání a pod-
nikavost svých občanů.

Kurz se skládá z pěti setkání, která budou 
probíhat jednou týdně vždy v úterý. První 
workshop odstartuje v úterý 4. dubna 2023 

v 17.30 h. v přednáškové míst-
nosti radnice Slavkov u Brna, 
Palackého nám. 65.

Účast je díky podpoře MAS 
Slavkovské bojiště, města Slav-
kov u Brna a Jihomoravského 
kraje zdarma. Zájemci se můžou 
přihlásit na webu podniknito.cz 
na podstránce s názvem Kurz 

podnikání ve Slavkově u Brna nebo jednoduše 
napsat na e-mail heroudkova@podniknito.cz.

Informace o kurzu Podnikni to!
Kurz je určen pro občany města a okol-

ních obcí. Úvodní workshop začíná 4. dubna 
2023 v 17.30 h. Kurz proběhne v přednáš-
kové místnosti radnice Slavkov u Brna, Pa-
lackého nám. 65. Celkem je připraveno pět 
tematických setkání, vždy v úterý od 17.30 
do 20.00 h. vs

Georadar při práci ve Slavkově • Foto: archiv MÚ
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
10. schůze RM – 23. 1. 2023

1. RM schvaluje rozpočtová opatření v  předloženém 
znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slav-
kov u Brna č. 37/3/ZM/2022 ze dne 19. 12. 2022, které 
zmocňuje radu města schvalovat a provádět změny roz-
počtu na rok 2023 formou rozpočtových opatření.

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

3. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod části 
pozemku parc. č. 3679/1, orná půda o výměře cca 9 m2 
v k.ú. Slavkov u Brna z vlastnictví města Slavkov u Brna 
do vlastnictví pana Zdeňka Šemory za kupní cenu stano-
venou znaleckým posudkem č. 2715/005/2022 ve  výši 
13 885 Kč vč. DPH (11 475 Kč bez DPH). Náklady souvi-
sející s převodem nemovitosti (správní poplatky, znalecký 
posudek, geometrický plán) uhradí kupující. Daňové po-
vinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.

4. RM doporučuje ZM schválit směnu části pozem-
ku parc. č. 3123/14 – orná půda o výměře cca 488 m2 

v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města Slavkov u Brna 
za části pozemků parc. č. 3122/20 a parc. č. 3122/19, 
obojí trvalý travní porost, vše v k.ú. Slavkov u Brna o spo-
lečné výměře cca 488 m2 ve vlastnictví společnosti GOLF 
INVEST AUSTERLITZ, a.s., se sídlem Na golfovém hřišti 
1020, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 634 95 201, metodou 
tzv. metry za metry bez finančního doplatku smluvních 
stran, dle podmínek uvedených v důvodové zprávě a dle 
příloh. Náklady spojené s převodem nemovitosti budou 
hrazeny ze strany města. Daňové povinnosti budou spl-
něny dle platných právních předpisů.

5. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400 týkající se po-
zemku parc. č. 3504 – ostatní plocha, neplodná půda 
v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města, v rozsa-
hu dle geometrického plánu č. 3896-3649/2022 (stavba 
s názvem „Slavkov u B., kabel NN Molčík) v předloženém 
znění.

6. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400 týkající se po-
zemků parc. č. 2672 – ostatní plocha, ostatní komunika-
ce, parc. č. 2673/1 – trvalý travní porost, parc. č. 4407/1 
– ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Slavkov 
u Brna, které jsou v majetku města, v rozsahu dle geo-
metrického plánu č. 3895-3645/2022 (stavba s názvem 
„Slavkov u B., kabel NN Kovařík) v předloženém znění.

7. 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. 3179 – ostatní plocha, ostatní komuni-
kace v  k.ú. Slavkov u  Brna, který je v  majetku města, 
v rozsahu dle geometrického plánu č. 3897-3633/2022 
(stavba s názvem „Slavkov u B., kab. smyčka NN Havrá-
nek“) v předloženém znění.

8. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody o pod-
mínkách vybudování stavby na městském pozemku, spo-
čívající ve vybudování sjezdu s Ing. Lukášem Emmerem 
a  paní Hanou Pištělákovou, na  pozemku parc. č. 1341 
v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slav-
kov u Brna.

9. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu č. 1 na ulici Fügnerova 109 ve Slav-
kově u Brna, s panem Josefem Rosnerem, kterým bude 
prodloužena nájemní smlouva do 30. 4. 2023, při zacho-
vání stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

10. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na  pronájem bytu č. 5 na  ulici Sídliště Nádražní 1193 
ve Slavkově u Brna, s paní Marií Janíčkovou, kterým bude 
prodloužena nájemní smlouva do  31. 12. 2024, při za-
chování stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

11. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlou-
vy na pronájem bytu č. 6 na ulici Sídliště Nádražní 1193 
ve Slavkově u Brna, s paní Růženou Dohnalovou, kterým 
bude prodloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2024, při 

zachování stávajícího nájemného ve  výši 150 Kč/m2/
měsíc.

12. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu č. 5 na ulici Zlatá Hora 1227 ve Slav-
kově u Brna, s panem Milanem Brelem, kterým bude pro-
dloužena nájemní smlouva do 31. 7. 2023, při zachování 
stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

13. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlouvy 
na pronájem bytu č. 3 na ulici Zlatá Hora 1228 ve Slav-
kově u Brna, s paní Marií Ohniskovou, kterým bude pro-
dloužena nájemní smlouva do 31. 12. 2024, při zachování 
stávajícího nájemného ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

14. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na proná-
jem bytu č. 3 na ulici Sídliště Nádražní 1192 ve Slavkově 
u Brna, s paní Věrou Ďuračovou. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2024 s nájemným 
ve výši 150 Kč/m2/měsíc.

15. RM schvaluje uzavření dodatku nájemní smlou-
vy na pronájem bytu č. 4 na ulici Úzká 643 ve Slavkově 
u Brna, s manžely Yuriyem Buselem, a Yaroslavou Busel, 
kterým bude prodloužena nájemní smlouva do  31. 12. 
2024, při zachování stávajícího nájemného ve výši 150 
Kč/m2/měsíc.

16. RM doporučuje ZM vydat Změnu č. 3 regulačního 
plánu Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna v předlože-
ném znění, a to formou opatření obecné povahy.

17. RM doporučuje ZM schválit s  účinností 
od  01.03.2023 odměny neuvolněných členů zastupi-
telstva v  následující výši: Člen rady města 9.556 Kč; 
Předseda výboru zastupitelstva 4.777 Kč; Předseda ko-
mise rady 4.777 Kč; Člen komise rady 0 Kč; Člen výboru 
zastupitelstva 0 Kč; Člen zastupitelstva města 2.388 Kč. 
Souběh funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: Člen 
rady města a  současně předseda výboru nebo komise 
11.945 Kč; Člen zastupitelstva města a současně před-
seda výboru nebo komise 4.777 Kč. V  případě nástupu 
náhradníka na  uvolněný mandát člena zastupitelstva 
obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. 

18. RM schvaluje uzavírání darovacích smluv na přijí-
mání darů na úhradu nákladů spojených s pořádáním 17. 
městského plesu konaného 27. 1. 2023 a věcných darů 
na ceny do  tomboly na  tomto plese a svěřuje starosto-
vi města Bc.  Michalu Boudnému rozhodování spojená 
s uzavíráním těchto darovacích smluv.

19. RM deleguje v souladu s ustanovením § 102 odst. 
2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích, ve  znění 
pozdějších předpisů, starostu města Slavkov u Brna pana 
Bc.  Michala Boudného k  zastupování města Slavkov 
u Brna na valných hromadách Honebního společenstva 
Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 
Slavkov u Brna, IČ: 47411848.

20. RM schvaluje následující rozdělení působnosti čle-
nů rady města Slavkov u Brna na volební období 2022–
2026 pro jednotlivé oblasti činnosti města: Bc.  Michal 
Boudný: investice, převody, nájmy a  prodej pozemků, 
dopravní a  technická infrastruktura města, příspěvkové 
organizace Zámek Slavkov – Austerlitz, Technické služby 
města Slavkov u Brna, Městská policie Slavkov u Brna. 
Bc.  Veronika Slámová: komunikace s  veřejností a  pod-
nikatelským sektorem, kultura, marketing a  cestovní 
ruch, správa budov a nakládání s bytovým a nebytovým 
fondem. Mgr. Petr Jeřábek: sport. Ing. Marie Jedličková: 
finance, životní prostředí, sociální oblast, školství, územní 
plán. V rámci této působnosti mohou členové rady města 
věcně řídit činnost odborů a oddělení městského úřadu 
a příspěvkových organizací města, k tomu jejich vedou-
cím (ředitelům) ukládat úkoly a  vydávat pokyny. Sou-
časně jsou pro tyto svěřené oblasti předkladateli zpráv 
do jednání orgánů města.

21. RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu 
movitých kulturních památek.

22. RM schvaluje konání akce ZUŠ Fr. France – ZUŠ 
Open dne 24. 5. 2023.

23. RM schvaluje program 4. zasedání zastupitelstva 
města v předloženém znění.

11. schůze RM – 1. 2. 2023
1. RM zřizuje Komisi pro regeneraci městské pa-

mátkové zóny a  jmenuje její uvedené členy: Ing.  Pavel 
Galata, Bc. Michal Boudný, Mgr. Milan Vavro, Mgr. Lucia 
Krajčírová, Mgr. Pavel Veselý, Mgr.  Eva Oubělická, DiS., 
Ing. Petr Lokaj, Ing. arch. Oksana Matyášová. RM jmenuje 
předsedu komise Ing. Pavla Galatu, tajemníkem komise 
Ing.  arch. Oksanu Matyášovou. RM vydává jednací řád 
komise v předloženém znění.

12. schůze RM – 6. 2. 2023
1. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových 

opatření v předloženém znění.
2. RM schvaluje zveřejnění záměru bezplatného pře-

vodu/daru části pozemku parc. č. 4333, o velikosti cca 
250 m2 v k.ú. Slavkov u Brna.

3. RM ukládá Ing. Petru Lokajovi projednat se zástup-
ci investora předložené návrhy smluv řešící výstavbu 
a umístění staveb pro napojení na technickou a dopravní 
infrastruktur v rámci projektu „Novostavba areálu Cihel-
ny Slavkov Quarter“, s doplněním podmínky vybudování 
veřejného osvětlení na náklady investora v  úseku ulice 
U Mlýna – zamyšlený areál Cihelna.

4. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky „Oprava 
zámecké hrobky“ dle předloženého návrhu zadávacích 
podmínek soutěže.

5. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky „Oprava 
hřbitovní zdi Slavkov u  Brna“ dle předloženého návrhu 
zadávacích podmínek soutěže.

6. RM schvaluje předložený návrh změny nájemného 
v obecních bytech.

7. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o plném servisu 
a údržbě – FSMA o provádění technické péče na  stro-
ji Xerox C405 se společností SPIN SERVIS s. r. o., IČ: 
25583735, se sídlem Škroupova 3018/62, Židenice, 
636 00 Brno, v předloženém znění.

8. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2/2023 
ke  smlouvě č. P/1012060 se společností Kvasar, spol. 
s r.o., IČ 00569135, se sídlem K Pasekám 3679, 760 01 
Zlín, v předloženém znění.

9. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností po-
daných u Městského úřadu Slavkov u Brna za IV. čtvrtletí 
roku 2022. 

10. RM deleguje v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve  znění pozdějších předpisů, Ing.  Radima Hložka 
k  zastupování města Slavkov u Brna na  valné hro-
madě Honebního společenstva Vážany nad Litavou, 
se sídlem Palackého náměstí 65, 684  01 Slavkov 
u  Brna, IČ: 47411848, která se uskuteční dne 10. 
února 2023.

11. RM schvaluje předložený „Plán akcí a  připrave-
nost TSMS na rok 2023“ a „Ceník TSMS na rok 2023“. 

12. RM souhlasí s napojením fondu investic v částce 
280 000 Kč na obnovu textilních tapet (čerpání z  fondu 
investic ZS-A).

13. RM souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1 v před-
loženém znění (ZS-A).

14. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 v předlože-
ném znění (ZS-A).

15. RM schvaluje vyřazení neupotřebitelného majetku 
Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková orga-
nizace, dle důvodové zprávy.

16. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komen-
ského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková orga-
nizace, přijetí finančního daru ve výši 5.000 Kč dle před-
ložené zprávy.

4. zasedání ZM – 6. 2. 2023
1. ZM bere na vědomí průběžné plnění a trvání úkolů 

ze zasedání zastupitelstva města.
2. ZM bere na vědomí zápis č. 2 ze zasedání kontrol-

ního výboru konaného dne 18. 1. 2023.
3. ZM bere na vědomí zápis z 2. zasedání finančního 

výboru konaného dne 1. 2. 2023.
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Výstava vítězného návrhu svazkové školy ve foyer radnice
Kapacity slavkovských škol jsou v posled-

ních letech více než napjaté. Podle demogra-
fické studie z loňského roku zpracované pro 
region Slavkov u Brna a dalších šest spádových 
obcí bude v roce 2029 chybět minimálně 300 
míst v případě, že se zastaví výstavba nových 
bytů a domů. Také proto Slavkov ve spolupráci 
s dalšími šesti okolními obcemi (Dobrovolný 
svazek obcí Dr. Václava Kounice) usilovně při-
pravuje projekt nové svazkové základní školy 

v prostoru za autobusovým nádražím. Jak bude 
podoba nové školy vypadat a hlavně, jak budou 
vypadat prostory pro výuku nového tisíciletí, 
můžete vidět na výstavě vítězného návrhu ar-
chitektonické soutěže. Šest panelů je vystaveno 
ve foyer historické radnice do konce března. 

Výsledky soutěže byly zveřejněny v létě 
loňského roku. Vítězný návrh z dílny UOY 
Architekti nyní detailně rozpracovávají pro-
jektanti z ateliéru A99. Na podzim letošního 

roku by dobrovolný svazek obcí měl mít k dis-
pozici materiály pro územní řízení, v příštím 
roce pak pro stavební povolení. Projekt má 
šanci na realizaci pouze s nemalou finanční 
podporou státu, která by měla dle dotační vý-
zvy dosáhnout 85 %. 

Kdo je členem Dobrovolného svazku obcí 
Dr. Václava Kounice? Slavkov u Brna, Her-
špice, Hodějice, Kobeřice u Brna, Němčany, 
Nížkovice, Vážany nad Litavou. vs

4. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření v před-
loženém znění.

5. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1–3.
6. ZM schvaluje rozpočtové opatření v  předloženém 

znění.
7. ZM schvaluje vydání Změny č. 3 regulačního plánu 

Koláčkovo náměstí ve  Slavkově u  Brna v  předloženém 
znění, a to formou opatření obecné povahy.

8. ZM schvaluje úplatný převod části pozemku parc. 
č. 3679/1, orná půda o výměře cca 9 m2 v k. ú. Slavkov 
u Brna z vlastnictví města Slavkov u Brna do vlastnictví 
pana Zdeňka Šemory za kupní cenu stanovenou znalec-
kým posudkem č. 2715/005/2022 ve výši 13 885 Kč vč. 
DPH (11 475 Kč bez DPH). Náklady související s převo-

dem nemovitosti (správní poplatky, znalecký posudek, 
geometrický plán) uhradí kupující. Daňové povinnosti 
budou splněny dle platných právních předpisů.

9. ZM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 
3123/14 – orná půda o výměře cca 488 m2 v k. ú. Slav-
kov u Brna ve vlastnictví města Slavkov u Brna za části 
pozemků parc. č. 3122/20 a parc. č. 3122/19, obojí trvalý 
travní porost, vše v k. ú. Slavkov u Brna o společné vý-
měře cca 488 m2 ve vlastnictví společnosti GOLF INVEST 
AUSTERLITZ, a.s., se sídlem Na  golfovém hřišti 1020, 
684  01 Slavkov u  Brna, IČ: 634  95  201, metodou tzv. 
metry za metry bez finančního doplatku smluvních stran, 
dle podmínek uvedených v důvodové zprávě a dle příloh. 
Náklady spojené s převodem nemovitosti budou hrazeny 

ze strany města. Daňové povinnosti budou splněny dle 
platných právních předpisů.

10. ZM schvaluje s účinností od 1. 3. 2023 odměny 
neuvolněných členů zastupitelstva v následující výši: Člen 
rady města 9.556 Kč; Předseda výboru zastupitelstva 
4.777 Kč; Předseda komise rady 4.777 Kč; Člen komise 
rady 0 Kč; člen výboru zastupitelstva 0 Kč; Člen zastupi-
telstva města 2.388 Kč. Souběh funkcí neuvolněných čle-
nů zastupitelstva: Člen rady města a současně předseda 
výboru nebo komise 11.945 Kč; Člen zastupitelstva měs-
ta a  současně předseda výboru nebo komise 4.777 Kč. 
V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena 
zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne 
složení slibu. Úplné znění na www.slavkov.cz

Web plný informací o životě ve městě • Přehled připravovaných akcí • Aktuální nabídka poledních menu

Datová schránka 
a zrušení živnostenského 
oprávnění 
Jak to funguje?

Podnikatel, kterému živnostenský úřad 
zruší živnostenské oprávnění, nemusí kvů-
li znepřístupnění datové schránky konat 
žádné další kroky.

Jakmile je živnost zrušena, tato sku-
tečnost se propíše do registrů a nastupuje 
automatický proces znepřístupnění datové 
schránky.

Datová schránka je znepřístupněna bě-
hem několika dnů (tzn., že do schránky 
nebudou chodit žádné datové zprávy), ale 
zrušena bude až po uplynutí 3 let. vs

Novinky z Centra denních služeb
Od 1. 1. 2023 došlo ke snížení věkové hrani-

ce cílové skupiny (původně od 27 let). Služba 
může být nyní poskytována mladým dospělým 
(18–27 let), dospělým (27–65 let) mladším se-
niorům (65–80 let), starším seniorům (nad 80 
let) ambulantně, v bezbariérových prostorech. 

CDS je otevřeno seniorům a osobám 
ve věku od 18 let, kteří žijí ve svém přiroze-
ném domácím prostředí. Jedná se o osoby se 
zdravotním nebo chronickým postižením, se 
sníženou soběstačností v základních životních 
dovednostech, které si neumí nebo nemohou 
zajistit péči o vlastní osobu či domácnost. 

Charitní CDS poskytuje komplex sociál-
ních služeb osobám odpovídajícím cílové 
skupině s cílem rozvíjet a zachovat oblast 

soběstačnosti, nabízet podporu fyzické i psy-
chické kondice formou aktivizačních a tera-
peutických programů, společně se snažit udr-
žovat stávající schopnosti. Nabízíme pomoc 
v oblastech osobní hygieny, zvládání běžných 
úkonů, v oblasti samostatného pohybu, po-
moci při zajištění, přípravě a podání stravy. 
Pomoc také poskytujeme ve zprostředkování 
kontaktu se společenským prostředím, sebere-
alizace a v oblasti uplatňování práv a zájmů.

Provozní doba je denně v pracovních dnech 
od 7 do 17 hod. CDS najdete v prostorách 
Domu s pečovatelskou službou, v přízemí 
na ulici Polní 1444. V případě zájmu nás 
kontaktujte: tel.: 734 435 125, email cds.slav-
kov@hodonin.charita.cz. CDS

Vizualizace nové školy Výstava na radnici ve Slavkově • Foto: 2x archiv MÚ
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Vepřové hody provoněly náměstí

V sobotu 28.  ledna 
2023 se v pražské 
hale Jedenáctka ko-
nala soutěž v cheer-
leadingu Evolution 

Cheer Battle. Slavkovský tým potvr-
dil vzrůstající sportovní formu v se-
zóně a přivezl 13 medailí (7 zlatých, 
4 stříbrné a 2 bronzové).

V Akro Battle – salta vzad zví-
tězil náš Pavel Machálek, který na-
skákal neuvěřitelných 103 salt. 

Výsledky našich soutěžících
1. místo: 
Individual Junior Girl L5 – Klárka 
Slaninová
Individual Junior Boy L5 – Vlastík 
Fojt
Individual Senior Boy L6 – Pavel 
Sedlmajer
Doubles Freesytle Pom Senior – 

Sabina Macharová a Nikol Van-
derková
Group Stun Senior Coed L6 
Team Cheer Junior Coed L4
Team Cheer Senior Coed L6

2. místo: 
Individual Junior Girl L5 – Adélka 
Javůrková
Individual Senior Boy L6 – Pavel 
Machálek
Doubles Hip Hip Senior – Sabina 
Macharová a Daniela Martínková
Team Cheer Mini L2 

3. místo:
Individual Junior Girl L2 – Rozár-
ka Hadincová
Individual Junior Girl L5 – Simča 
Vanderková

Děkujeme za skvělé výkony 
všem soutěžícím. RM

13 medailí pro tým Glitter Stars Slavkov u Brna

Evolution, juniorský tým • Foto: archiv GS

Vepřové hody se uskutečnily v sobotu 18. 2. 2023 • Foto: 8x MÚ

Dopoledne zpříjemnila kapela Vinohard

Komentované vaření piva se sládkem Slavkovského pivovaru

Minijarmark s domácími a řemeslnými výrobky
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Klauni z Balónkova roztančí dětský karneval
Balónky, výtvarná dílna, hry pro děti, sou-

těž o nejlepší masku, tanec nebo gymnastická 
tělocvična s trenérem. Nejen to můžete za-
žít na dětském karnevale v neděli 5. března 
od 15.00 do 18.00 h. ve Společenském centru 
Bonaparte. Těšit se můžete na program, který 
připraví Klauni z Balónkova. Pestrobarevní 

klauni zabaví vaše děti nejen veselými hrami. 
Chybět nebudou kouzelnické triky a balón-
ková show, do které klauni zapojí i účastníky 
karnevalu. Vystoupí také děti ze sportovního 
oddílu TeamGym, které ukážou své doved-
nosti. Za dozoru trenérů si pak základní gym-
nastické pohyby budou moci vyzkoušet i malí 

účastníci karnevalu. Maškarní bál se také ne-
může obejít bez soutěže o nejlepší masku. 

Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna si pak 
připraví výtvarnou dílnu. Závěr dětského 
plesu pak bude patřit tanci. Vstupné: 100 Kč 
dospělý doprovod, dítě 50 Kč. Akci pořádá 
město Slavkov u Brna. vs

Slavkov uklidíme poslední březnovou 
sobotu

Bohužel ani letošní zima 
nepřinesla osvícení někte-
rých lidí a v příkopech, u ryb-
níka, v alejích, zámeckém 
parku… leží desítky kilogra-
mů odpadků. Dovolujeme si 
Vás proto oslovit a požádat 
o zapojení se do každoroční 
celorepublikové akce Ukliď-
me Slavkov!

Sejdeme se v sobotu 25. 
března 2023 v 9.00 u kaš-
ny na Palackého náměs-
tí. Po skončení akce ve 13.00 
přijměte pozvání do areálu 
Technických služeb v uli-
ci Československé armády 
na opékání špekáčků a drob-
né občerstvení. Děkujeme 
všem, kterým není lhostejné, 
v jakém prostředí žijeme a tě-
šíme se na pracovně-přátelské 
setkání!

Přestože budou zajištěny 
pytle a ochranné pomůcky, 
vítány jsou i vlastní. vs

Slavkov volil prezidenta. 
Pavel zvítězil s téměř 67 %

Petr Pavel jako budoucí prezident získal 
ve volbách ve Slavkově u Brna podporu 
66,75 %. Svůj hlas mu odevzdalo 2520 Slav-
kováků, kteří se dostavili do volebních míst-
ností. Volební účast přesahovala 71 %. Proti-
kandidáta Andreje Babiše podpořilo 33,24 % 
občanů Slavkova – tedy 1255 voličů.

Slavkov tak podpořil Pavla mnohem sil-
něji než zbytek republiky. Konečné výsled-
ky 2. kola voleb znamenaly pro Petra Pavla 
vítězství s 58,32 procenty hlasů. 

Děkujeme všem členům volebních ko-
misí, kteří se letos podíleli na hladkém prů-
běhu voleb – a to v prvním i druhém kole. 
V pěti volebních okrscích jich usedlo 26.

Zimní keramické tvoření
V  keramickém kroužku pod vedením Pavly Martinkové se děti sezna-

mují s různými technikami a postupy při zpracování keramické hlíny. Učí 
se, jak nabarvit výrobek glazurami nebo engobami. Mladší děti tvoří své 
výrobky zejména pod vedením pedagoga. Starším dětem je již ponechám 
prostor pro vlastní tvorbu. Samy mohou volit vhodnou techniku pro vyjá-
dření svých představ. Práce s hlínou rozvíjí u dětí fantazii, citlivost a vní-
mavost k okolnímu světu. Těší nás, že zájem o tuto tvořivou aktivitu neu-
stále roste. V letošním roce jsme otevřeli čtyři skupinky pro žáky ZŠ a také 
keramiku Talent pro starší a nadané děti. Tuto velkou rodinku sněhuláků 
vytvořily v keramickém kroužku mladší děti. ddm

Foto: archiv DDM
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Návštěva knihovny
V rámci čtenářské pregra-

motnosti v předškolním vzdě-
lávání jsme v naší Mateřské 
škole Zvídálek naplánovali 
návštěvu místní knihovny 
na zámku Slavkov. Přivíta-

la nás paní knihovnice, která děti seznámila 
s rozdělením a umístěním knih. Dále jsme si 
řekli, jak se ke knížkám chováme, jak o ně pe-
čujeme a na jak dlouho si knížku z knihovny 
můžeme odnést domů. Některé děti v knihov-
ně nebyly poprvé a tak nám pověděly, jaké 
knížky si ze zdejší knihovny již vypůjčily.

Následně nám paní knihovnice umožnila 
prohlídku celé knihovny. Děti se mohly s kni-
hou v ruce usadit v křeslech, kdy jejich nad-
šení a jistý pocit dospělosti bylo krásné po-
zorovat. Nabídnuté knihy s dětskou tematikou 
v dětech vzbudily zájem o zapůjčení a měly 
hned jasný plán, jak s rodiči do knihovny za-
vítají a knížku si vypůjčí.

Ukončení příjemné návštěvy knihovny pro-
vázelo sborové zvolání dětí „ještě neee“, což 

nás, paní učitelky, moc potěšilo. Věříme, že 
takto kladný vztah ke knihám mají děti v naší 
mateřské škole i díky důrazu, který klademe 
na dovednosti, které předcházejí čtení a psa-
ní. Rozvíjíme je například pomocí her a mo-
tivace. U dětí v široké době před nástupem 
do školy se rozvíjí vědomosti, trénuje se sou-
středěnost a paměť, které budou při čtení po-
třebovat.

S dětmi často pracujeme s příběhem, což je 
velice účinná metoda, jak dětem přiblížit kni-
hu. Předávání příběhu čtenou a vyprávěnou 
podobou je pro děti velmi přínosné, protože 
dítě má možnost používat svoji vlastní před-
stavivost a fantazii. Snažme se tedy o to, aby 
naše děti a vnoučata byly lidmi s bohatou fan-
tazií a kultivovaným jazykem. 

Vzpomenout si s nimi na staré dobré kni-
hy, s nimiž celé generace dětí prožily tolik 
krásných dobrodružství. Nejenže čtení dětem 
pomáhá prohlubovat vztah s rodiči, ale po-
skytuje také pocit bezpečného zázemí. Záro-
veň rozvíjí slovní zásobu a umožňuje dětem 

vyjadřovat složité myšlenky a vlastní pocity 
přesně tak, jak potřebují.

Přejeme všem dětem, aby zažívaly ten slad-
ký pocit bezpečí, kdy u jejich postýlek s kníž-
kou v ruce usedají ti, kteří jsou pro ně v jejich 
očích ti největší hrdinové. Spoustu krásných 
příběhů, nejen těch přečtených, přeje Mateř-
ská škola Zvídálek.

Veronika Hadincová, učitelka, třída Motýlci

Zlepšení dovedností 
a zážitek ze sněhu

Žáci ZŠ Ko-
menského se 
ve dnech 23. až 
27. ledna 2023 
účastnili výcvi-
kového lyžařské-
ho kurzu v Horní 
Bečvě. Kurz byl 
určen pro sed-
mý ročník a cílem bylo rozvinout lyžařské 
a snowboardové schopnosti. Počasí během 
kurzu bylo příjemné a sněhové podmín-
ky výborné. Žáci měli možnost trénovat 
své lyžařské a snowboardové dovednos-
ti na svahu cca 900 metrů dlouhém. Kurz 
zahrnoval také teoretickéé výukové lekce, 
kde žáci získali důležité informace o bez-
pečnosti na svahu a správné technice jízdy. 
Večerní program byl pro děti nezapomenu-
telným zážitkem plným smíchu, dobré ná-
lady a zábavy. Děti si užívaly nejen zábavy, 
ale také se snažily vyhrát ceny v různých 
disciplínách a soutěžích. Kurz byl úspěšný 
a žáci se vrátili do školy plni nových zkuše-
ností a dovedností. Martin Bauer

Výukový program „Jak přežít 
dobu ledovou?“ v Krásensku

Druhý únorový týden se uskutečnil výukový 
program „Jak přežít dobu ledovou?“ v envi-
ronmentálním středisku Rychta v Krásensku 
na Drahanské vrchovině, kterého se zúčastnili 
žáci 6. ročníku. Počasí dobu ledovou opravdu 
připomínalo, pocitová teplota se často pohybo-
vala okolo -10 °C, krajina byla pokryta sněhem 
a zalita sluncem. Žáci byli rozdělení do tlup 
v pravěkém duchu a na vlastní kůži pocítili, jak 
se kdysi žilo lidem na našem území. Vyzkou-

šeli si střelbu z luku, hod oštěpem, archeolo-
gický výzkum, rozdělávání ohně, lov „soba“ 
a zároveň si osvěžili a prohloubili poznatky 
nejen z přírodopisu, ale i z dějepisu a zeměpi-
su. Navštívili také jeskyni a Rudické propadá-
ní v CHKO Moravský kras. Nabyté poznatky 
zúročili na závěrečné konferenci, při které 
prezentovali projekty zpracovávané v průbě-
hu programu. Žáci se vrátili domů plni dojmů 
a zážitků. David Šmerda & Zlata Jandorová

Další úspěch v matematice
Do letošního okresního kola matematické olympiády postou-

pilo z celého okresu 18 úspěšných řešitelů. Konalo se 25. 1. 
ve Vyškově. Naše žákyně Petra Dvořáčková z IX. B dosáhla 
vynikajícího výsledku, když se umístila na krásném třetím mís-
tě s minimální ztrátou na vítěze a stala se úspěšnou řešitelkou. 
Petro, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a držíme palce 
v dalším studiu a v případě nominace do krajského kola přejeme 
hodně úspěchů. Hynek Kepák

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

Poděkování 
Letošní školní ples je za námi a my by-

chom chtěli touto cestou poděkovat všem 
sponzorům za jejich laskavost a štědrost, 
které si opravdu vážíme. Děkujeme také 
všem, kteří se plesu zúčastnili, a tím při-
spěli k podpoře žáků ZŠ Komenského. Fi-
nanční výtěžek z plesu bude použit na za-
koupení didaktické techniky, kulturní akce, 
dopravu a zajištění cen v soutěžích. Vše, co 
se ve škole i Spolku děje, budete moci brzy 
sledovat na naší nové facebookové stránce. 

Spolek rodičů a přátel

Foto: 3x archiv školy

Petra Dvořáčková, IX. B

Třída Motýlků v knihovně • Foto: archiv MŠ
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Školní ples se vydařil
V sobotu 28. 1. 2023 se konal již 28. ples ZŠ 

Tyršova. Měl sice být jubilejním třicátým, ale 
dva roky pod nadvládou covidu tomu zabránily.

Slavnostně ho tradiční polonézou zahájili 
žáci 8. a 9. ročníku. Poté se již plesová zá-
bava rozjela naplno. K tanci i poslechu hrála 
vyškovská skupina Panorama a taneční parket 
se brzy zaplnil do posledního místečka. Ná-

vštěvníky plesu kromě dobré hudby potěšila 
jistě i bohatá tombola. Šťastní výherci si tak 
mohli domů odnést např. televizi, tablet, ro-
botický vysavač, poukaz na zájezd nebo třeba 
sadu kvalitního vína. Avšak ani ti, kteří tento-
krát neměli šťastnou ruku a nic nevyhráli, jistě 
nelitovali, že na ples přišli.

Poděkování patří všem sponzorům a dár-

cům, kteří přispěli do tomboly, rodičům 
a členům Spolku rodičů a přátel ZŠ Tyršova 
za pomoc při přípravě plesu, Mgr. Haně Char-
vátové, která s našimi žáky polonézu nacviči-
la, i Tanečnímu klubu Martiny Bartuschkové 
za jejich vystoupení.

Uvidíme, jestli letošní školní ples nebude 
tím posledním. jp

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

Krátké zprávy ze ZŠ Tyršova
Okresní kolo Dějepisné olympiády

V úterý 17. ledna proběhlo ve Vyškově 
okresní kolo Dějepisné olympiády. Z naší 
školy se ho zúčastnili dva vítězové školního 
kola, Max Šaněk z 9.B a Matěj Leitner z 9.A. 
Oba prokázali nejen své dějepisné vědomos-
ti, ale i všeobecný přehled a myšlení v obec-
ných souvislostech. Téma letošní soutěže to-
tiž znělo „Rozdělený svět a Československo 
v něm – 1945–1992, československé dějiny 
v evropských souvislostech“. Soutěže se zú-
častnilo přes čtyřicet mladých historiků ze 
základních škol i víceletých gymnázií. V této 
velké konkurenci naši chlapci zaslouženě 
dosáhli velmi pěkného 8. (Max) a 9. (Matěj) 
místa. Je vidět, že je dějepis opravdu baví 
a jejich znalosti přesahují rámec povinných 
vědomostí. Oběma samozřejmě upřímně bla-
hopřejeme, děkujeme za příkladnou repre-
zentaci školy a přejeme, aby je historie bavila 
a zajímala i nadále. pp

Okresní kolo Matematické 
olympiády

Nejlepší mladí matematikové z pátých 
a devátých ročníků základních škol okresu si 
25. ledna poměřili své síly v okresním kole 
předmětové olympiády ve Vyškově. Řešení 
zapeklitých příkladů se zúčastnili také repre-
zentanti naší školy. Určitě se ve velké konku-
renci neztratili.

V kategorii žáků devátých tříd obsadila 
Pavlína Járová jedenáctou příčku mezi osm-

nácti soutěžícími. Umístění našich v katego-
rii pátých tříd mezi 45 účastníky: 6. místo 
Jan Slunský, 9. místo Tomáš Mráz, 10. místo 
Štěpánka Chládková a Jakub Dvořák, 11. mís-
to Jakub Kuchta, 14. místo Theodor Koprol 
a Marek Poláček. an

Školní kolo Zeměpisné olympiády
Ve středu 25. 1. 2023 si žáci naší školy 

mohli poměřit své zeměpisné znalosti. Dvacet 
pět soutěžících ze šestých až devátých tříd se 
zapojilo do školního kola Zeměpisné olym-
piády. Její náplní byla práce s atlasem a test 
geografických znalostí. Ve třech kategoriích si 
prověřili své schopnosti vyhledávat geografic-
ké informace, znalosti o přírodě i lidské spo-
lečnosti. Nejúspěšnějším řešitelem v kategorii 
A se stal žák 6.A Petr Novotný, o druhé a třetí 
místo se dělí Michaela Svobodová, také z 6.A 
a Tomáš Nepomucký z 6.B. V kategorii B 
skončila na prvním místě Julie Fialová ze 7.A, 
o bod méně získal Daniel Morris ze 7.B a třetí 
místo patří Kateřině Obhlídalové ze 7.A. Vý-
hercem kategorie C se stal Max Šaněk z 9.B, 
druhé místo pak náleží Ondrovi Prokešovi ze 
stejné třídy. Třetím nejlepším byl Matěj Leit-
ner z 9.A. První dva z každé kategorie budou 
reprezentovat naši školu v okresním kole, kte-
ré se uskuteční v únoru ve Vyškově. ej

Pinocchio v Divadle Radost
V pátek 10. února 2023 se žáci čtvrtých 

ročníků slavnostně oblékli a navštívili Diva-

dlo Radost v Brně, kde měli možnost zhléd-
nout divadelní představení Pinocchio. Tento 
nesmrtelný příběh o dřevěném panáčkovi, 
kterého známe jako sympatického rošťáka 
s těžko dosažitelným životním snem – pro-
měnit se v chlapce, všichni známe. Neby-
lo to ale všechno jinak? Nebyl Pinocchio 
ve skutečnosti pěkné číslo? Lhal, kradl, 
neposlouchal, nechtěl chodit do školy… 
Ale nakonec si musíme přiznat, že mu za to 
osud pořádně naložil. Netradičně zpracova-
né představení se dětem velmi líbilo, o čemž 
svědčilo i to, že se často do děje zapojovaly 
tleskáním. zd

Valentýnský den v duchu poezie
Valentýnský den, 14. 2. 2023, patřil na Tyr-

šovce školnímu kolu recitační soutěže, jehož 
se zúčastnilo třináct recitátorů čtvrtých a pá-
tých ročníků. Za nadšeného potlesku podpo-
rujících spolužáků prokázali žáci svůj talent, 
dobrou paměť, kvalitní výslovnost a zvučný 
přednes a nezalekli se ani poroty, kterou před-
stavovaly třídní učitelky.

Do okresního kola recitační soutěže, kte-
ré se uskuteční dne 23. 3. 2023 v Domě dětí 
ve Vyškově, nakonec postoupili z vítězné 
zlaté pozice Kryštof Svoboda ze 4. A a Jakub 
Dvořák z 5. A na místě druhém. Bronzovou 
příčku obsadil Johan Kurka z 5. B a čestné 
uznání si odnesla Gabriela Pecháčková ze 4. 
B. Je však třeba ocenit úsilí, snahu, trpělivost 
a odvahu všech recitátorů. lh

Foto: archiv školy
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Zahájení sezóny 2023 Zámku Slavkov – Austerlitz
Slavnostní zahájení sezóny na našem zám-

ku se letos předvede v zcela novém kabátu. 
Potkáme se v sobotu 25. března. Zámek se 
otevře již od rána v obvyklém čase. Navští-
vit můžete klasické trasy, jako Historické sály 
nebo salónky. 

Máme pro vás na tento den připraveno i ne-
jedno milé překvapení, například: 
•  50% sleva ze vstupného na výstavu SVĚT 

KOSTIČEK (dílnička bude otevřená pro ve-
řejnost od 26. 3.).

•  ve 14 hodin proběhne ve vstupní hale zámku 
oficiální slavnostní zahájení sezóny.

•  od 14 do 16 hodin budou v části prohlídkové 
trasy Historické sály k vidění oživlé obrazy. 
Už teď můžeme prozradit, že se zde setkáte 
s oblíbenými postavami, které k zámku pat-
ří. Vstup je volný.

•  zahájení výstavy „Slavkováci Slavkovu“ 
(v prostorách Informačního centra, vstup 
volný).

Těšíme se, že s námi strávíte příjemné od-
poledne a že společně odstartujeme novou 
sezónu plnou skvělých akcí a nezapomenutel-
ných zážitků. 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

Poradenství v nepříznivé sociální situaci
Charitní sociálně právní 

poradna je sociální služba, 
která poskytuje lidem nad 
18 let v nepříznivé sociální 
situaci odborné sociální pora-
denství. Poradenství směřuje 
k řešení nepříznivé sociální 

situace – orientace v situaci, podpora při jejím 
řešení, předání informací o navazujících služ-
bách. Poradenství je bezplatné. 

Poradnu mohou využít například rodiče 
s nezaopatřenými dětmi, lidé ohrožení dluho-
vou pastí, nezaměstnaní, lidé ohrožení ztrátou 
zaměstnání nebo bydlení, lidé, kteří potřebují 

pomoc při komunikaci s úřady, institucemi 
nebo chtějí vědět, na co mají nárok. 

Oblastní poradenství
Ochrana práv – podpora při vyřizování 

základních dokladů, při řešení rodinných, 
občanských a sousedských vztahů, při řešení 
domácího násilí.

Finanční a majetková oblast – hospodaření 
s finančními prostředky, řešení dluhů a exeku-
cí, insolvenční řízení, možnosti využití soci-
álních dávek a jiných výhod pro osoby v ne-
příznivé sociální situaci, orientace v běžných 
smluvních vztazích, ochrana spotřebitele. 

V rámci dluhového poradenství poradna sepi-
suje a podává návrhy na povolení oddlužení.

Pracovní uplatnění – orientace v pracovně 
právních vztazích, podpora při hledání za-
městnání. 

Bydlení – podpora při hledání bydlení, in-
formace z oblasti nájemního bydlení, infor-
mace týkající se čerpání dávek. 

Poradenství je poskytované Oblastní chari-
tou Hodonín. Poskytujeme jej osobně, telefo-
nicky nebo přes online poradnu na webových 
stránkách. Doporučujeme předchozí objedná-
ní. Tel. kontakt: 731 646 977 (Slavkov u Brna). 
Více na www.hodonin.charita.cz. ChH

Svět kostiček – dílnička • Foto: Bedřich Maleček
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To nejlepší z Moravy – 
festival jídla a řemesel

Již druhý ročník festivalu, kte-
rý oslavuje umění řemesla a tradic 
Moravy se představí 29. dubna 2023 
v parku zámku Slavkov – Austerlitz. 
Těšit se můžete na ty nejlepší z mo-
ravských výrobců jídla, pochoutek 
nebo nápojů, ale také na folklorní vy-
stoupení a ukázky řemesel. 

Obrovského pikniku pod širým 
nebem se opět zúčastní i maxijed-

lík Jaroslav Němec. Ten, v loňském 
ročníku, vyhrál obě soutěže v pojí-
dání svatebních koláčků. Jako bonus 
si pak připsal i vítězství v soutěži 
v rychlostním pití piva. Uvidíme, jak 
se popere s výzvou, kterou jsme pro 
něj připravili letos. Programem, kte-
rý bude probíhat od 10 do 16 hodin, 
bude provádět oblíbený moderátor 
Luděk Savana Urbánek. ZS-A

Zámecké okénko
Dne 16. ledna jsme na zámku měli 

další významnou návštěvu. Krásný 
barokní zámek nevynechala během 
svého pobytu ve Slavkově Jeho Ex-
celence, velvyslanec Indie v ČR pan 
Hemant Harishchandra Kotalwar. 
„Prohlídka zámku s Jeho Excelencí 
pro mě byla velmi příjemným zážit-
kem“, říká průvodkyně ZS-A Radka 
Mikulincová, „pan velvyslanec pro-
kázal značné znalosti dějin zámku i událostí 
roku 1805, neboli bitvy tří císařů, což mě mile 
překvapilo“. Návštěvu nám bude připomínat 
jeho podpis v pamětní knize Zámku Slavkov 
– Austerlitz.

„Slavkováci Slavkovu“ je nový projekt 

zámku, který si vzal za úkol představit 
veřejnosti slavkovské umělce. Cyklus 
výstav obrazů, fotografií a jiných děl 
začíná výstavou prací Aleny Slezáko-
vé 25. března a k vidění bude v turi-
stickém informačním centru v rámci 
otevírací doby. Vstup na výstavu je 
volný.

Skvělou zprávou především pro 
naše nejmenší je nově připravená pát-

rací hra v zámeckém parku. Tentokrát budeme 
pátrat po postavě slavného Golema, kterého 
podle legendy oživil rabi Löw. Golem se ztra-
til a úkolem dětí bude ho najít. Celkem bude 
ve hře 8 stanovišť a tentokrát vás zavede až 
za hranice zámeckého parku. ZS-A

Slavkováci 
Slavkovu

To je nový projekt Zámku Slavkov – Aus-
terlitz ve spolupráci s turistickým informač-
ním centrem. Jde o cyklus neprodejních 
výstav obrazů, fotografií a jiných výtvorů 
umělců nebo řemeslníků z našeho města. 
Tímto projektem bychom rádi představili 
kreativní Slavkováky nejen sobě navzájem, 
ale i návštěvníkům, kteří k nám přijíždí od-
jinud. Projekt odstartuje v den otevření zám-
ku, tj. v sobotu 25. března, výstavou obrazů 
Aleny Slezákové. Vstup na výstavu je volný 
a navštívit ji můžete v otevíracích hodinách 
turistického informačního centra. Pokud i vy 
vynikáte v nějakém oboru a rádi byste se za-
pojili, kontaktujte turistické informační cen-
trum Slavkov u Brna: infocentrum@zamek-
-slavkov.cz, tel.: 513 034 156. ZS-A

Foodfestival • Foto: archiv ZSA
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Klub seniorů informuje
Je zima, není zima, kdo 

se v tom počasí má vyznat? 
To za našich mladých let 
nebylo. Možná si tohle lec-
kdo říká, jedno je ale jisté, 
vycházky seniorů jsou jis-

totou a každou středu je ve značném počtu 
najdete při cestách po našem okolí, často bez 
ohledu na počasí. Stále je co objevovat, stále 
nacházejí nové zajímavosti, které by asi těžko 
poznali, nebýt těchto akcí. Co navíc všechny 
obohacuje, je dobrá nálada při těchto společ-
ných výpravách. 

Máme za sebou už 156. a 157. procházku 
(Sokolnice a Nezamyslice), a když uvážíme, 

že i ta nejkratší má více 
než 6 km, tak jsme u moře 
i bez autobusu. Pravi-
delné pondělky v klubu 
mají samozřejmě také 
své kouzlo, neb tam je 
podmínkou jen krátká 
cesta z domova a zpět. 
Říká se, že 13 je nešťast-
né číslo, ale podle počtu 
dostavivších se v tento 
den do klubu to svědčilo 
o opaku. Je vidět, že ten 
letošní rok chceme prožít 
a ne protrpět. No a proto-

že je před námi již 3. měsíc roku, rozjíždějí 
se i jiné aktivity našeho klubu. V období, kdy 
dostanete toto číslo, již mnozí z nás budou 
vzpomínat a hodnotit zážitek z operety Veselá 
vdova a bude zbývat pár dní do 7. března, kdy 
se sejdeme v sále Bonaparte při výročí MDŽ, 
jak to nostalgicky zní, na výroční členské 
schůzi, po níž nás vyzve k tanci hudba Revi-
val Gott. Následně potom je připraven zájezd 
do Polska, nákupní, a to na 28. března. 

Na závěr ještě krátce: 21. 3. termály Velký 
Meder, 18. 4. termály Dunajská Streda, 25. 4. 
Den zdraví, akce, na kterou jste všichni srdeč-
ně zváni, kde můžete získat zajímavé informa-
ce o svém těle bez doktora, 28. 4. Floria Kro-
měříž. Takže, milí senioři, najděte si ve svém 
silně nabitém programu volnou chvíli, vemte 
si dovolenou či co a vydejte se na nějakou tu 
akci s námi. Jaro se kvapem blíží, tak ať i my 
nadále vzkvétáme. Co by si vnoučata a prav-
noučata bez nás počala?!

 Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Rady do zahrady – březen
Pranostika: Svítí-li slunce na den Zvěstová-

ní Panny Marie, bude úrodný rok.
Letošní zima byla nevyzpytatelná a příroda 

z toho byla zmatená. Doufejme tedy, že nad-
cházející jaro bude takové, které si ještě pa-
matujeme. Za počátek plného jara se považuje 
počátek květu jabloní ( od 25. do 31. března). 
To je doba, kdy bychom měli končit s řezem 
ve vegetačním klidu. Jen velkopěstitelé z ka-
pacitních důvodů musí řez provádět již v led-
nu a únoru.

Nejdříve řežeme angrešt, jostu a rybíz, a to 
od konce února. Začátkem března začínáme 
řezat jádroviny. Po začátku proudění mízy 
potom peckoviny. Teplomilné druhy, to jsou 
meruňky a broskvoně doporučujeme řezat 
až v době květu. V této době se rány po řezu 
dobře hojí. Rány větší jak 2 cm ošetříme ště-
pařským balzámem.

Než přistoupíme k řezu, měli bychom znát, 
jak se strom dosud choval. Řez v době vege-
tačního klidu podporuje mimo jiné růst vý-
honů. Řez za vegetace zeslabuje růst výhonů 
a podporuje plodnost. Roste-li tedy strom pří-
liš bujně, má silné a dlouhé výhony a neplodí 
nebo plodí málo, musíme uplatnit letní řez, 
a to až několikrát za vegetaci. Řez v předja-
ří omezíme jen na nevyhnutelné zásahy jako 
průklest a podobně.

Naopak pokud strom plodí až příliš, neros-
tou žádné nové výhony, zababčil-li stromek, 

potom zásadně upřednostňujeme řez v době 
vegetačního klidu.

Silným letním řezem značně zredukuje-
me listovou asimilační plochu. Následkem 

se často značně zmenší velikost plodů, a tím 
i sníží sklizeň. Na druhé straně pozdně letní 
řez může podpořit vybarvování plodů. Může 
též potlačovat výskyt fyziologické skvrnitos-
ti u náchylných odrůd jabloní (Vanda, Lipno, 
Coxova Reneta, Admirál…).

Po výrazném hloubkovém řezu vyrůstají ze 
spících pupenů bujně rostoucí vlky. Nejsnaz-
ším řešením je vlky ze stromu vylomit, a to 
ideálně v červnu, kdy nejsou ještě příliš 
zdřevnatělé. Při odstraňování dřevnatých vlků 
uplatníme řez na patku, což je krátká část od-
straněného výhonu (dlouhá do 10 mm), která 
se na stromě ponechá. Patka sice nemá žádné 
pupeny, ale ze spících pupenů může vyrůst 
plodonosný obrost. Tento řez se uplatňuje jen 
u jádrovin.

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

Členská schůze a přednáška
Výbor Základní organizace Českého za-

hrádkářského svazu Slavkov u Brna svolá-
vá členskou schůzi 26. 3. 2023 od 9 hodin 
v restauraci Bonaparte. Po skončení schů-
ze cca od 10 h bude následovat přednáška 
Poznej svou půdu – komentáře k rozborům 
půdních vzorků ze Slavkova. Přednáš-
ka je otevřena i pro veřejnost. Informace 
na www.zahradkari.cz/zo/slavkovubrna/.

Foto: archiv autora

Foto: 2x archiv KS
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Slavkovský pivovar oslavil první dekádu existence
Již deset let funguje Slavkovský pivovar 

a k této příležitosti se 14. a 15. února uskuteč-
nila v příjemném prostředí tamní restaurace 
narozeninová oslava. První den si pivovarští 
pozvali obchodní partnery, dodavatele, odběra-
tele, ředitele institucí, představitele měst, ma-
jitele firem a připravili jim zajímavý program. 
Kromě světlé a tmavé desítky nabídka zahrno-
vala pivní drinky, které připravil koktejlový ca-
tering Cocteleria pod taktovkou Lukáše Látala. 
Oběd byl ve znamení respektovaného street 
foodového kuchaře Vladimíra Kokolie z bis-
tra Průjezd 32. Ozdobou a skutečným pivním 
zážitkem byla beseda s pivní sommelierkou, 
spisovatelkou, žurnalistkou a vydavatelkou 
časopisu Pivo, Bier, Ale Marcelou Titzlovou. 

Druhý den byl pivovar volně přístupný 
a návštěvníci se postarali o skvělou atmosfé-
ru, kterou dotvářel muzikant Martin Kudlička. 
Oba dva dny se konaly exkurze a sládci Karel 

Vavrečka a Pavel Frýdek prováděli zvědavé 
a bedlivě naslouchající pivaře sklepem pivo-
varu.

Slavkovský pivovar oslavil svoji první 
dekádu velice důstojně a nezbývá nic jiného 
než vykročit do další a nadále oslovovat své 
zákazníky a spřízněné duše prací, kterou celý 
tým Slavkovského pivovaru doslova miluje!

www.slavkovskypivovar.cz

Za sněhem!
Předposlední lednovou 

schůzku si družina Meru-
něk prodloužila a spala přes 
noc na klubovně. Za klu-
bovnou na ohništi opékali 
hady, které si pak s chutí 

dali na večeři. Následující ráno se na klubov-
ně potkal i zbytek členů 2. oddílu a společ-
ně jsme strávili celé dopoledne. Vydali jsme 
se na Urbánek, odkud jsme se chtěli pokusit 
sledovat východ Slunce, ale nakonec se nám 
nepoštěstilo. Ale nám to nevadilo. Přes noc 
nám nasněžilo, takže jsme se zabavili nesčet-
nými koulovačkami. Od kaple byl nádherný 
výhled na zasněžené okolí Slavkova. Společ-
ně jsme si zahráli několik her, a pak se vrátili 
na klubovnu. Těšili jsme se totiž na horký čaj. 
Ačkoli to byl jen krátký výlet, rozhodně jsme 
si ho dosyta užili.

Roveři na Laser game
Druhý únorový víkend vyrazili rove-

ři a rangers z našeho střediska na Laser 
game do Brna. Celá akce začala už v pátek 
po schůzkách, kdy jsme společně přespávali 
na klubovně. Těsně před polednem jsme se 
dopravili do Brna a měli objednané dvě hry 
v Laser aréně na Jugoslávské. V první hře 
jsme hráli všichni proti všem a v druhé jsme 

se rozdělili do týmů a snažili se zasáhnout co 
nejvícekrát protihráče. Do hry jsme se na-
prosto vžili a adrenalin nám putoval v žilách 
po celou dobu. Nadšení jsme pak studovali 
výsledky her a srovnávali naše jednotlivé vý-
kony. Doufáme, že podobných akcí společně 
zažijeme v budoucnu ještě spoustu.

Anna Ošmerová

Zájezd do Faty Morgany
V sobotu 11. 2. 2023 uspořádalo slavkov-

ské středisko Junáka akci pro veřejnost. Jed-
nalo se o zájezd do pražského skleníku v Troji 
– Fata Morgana. Během téměř dvouhodinové 
komentované cesty jsme se octli v australské 

buši, v oblastech jižní Afriky i Jižní a Střední 
Ameriky, Asie a některých dalších světových 
lokacích. Fata Morgana je evropským uni-
kátem nejen díky fauně, ale i díky tomu, že 
teplota a vlhkost vzduchu se mění podle toho, 
v které části světa, popřípadě nadmořské výš-
ce se zde nacházíte. To vše je doprovázeno 
zvukovou kulisou typickou pro přírodu dané 
oblasti. A aby toho všeho nebylo málo, nechy-
bí zde ani pravděpodobně největší evropské 
prosklené sladkovodní jezero. 

A jelikož vyšlo i počasí, nebyl snad jediný 
účastník akce, který by nebyl více než spoko-
jen. Tak zas někdy příště na shledanou.

Olda Bayer

Za sněhem • Foto: archiv Junáka Slavkov

Zaplněný lokál Slavkovského pivovaru • Foto: 6x Jan Martinek Exkurze ve výrobních prostorách se sládky

Martin „Kudla“ Kudlička

Pivní sommelierka Marcela Titzlová
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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. Mějte prosím 
nejlépe přesnou částku. Oznámení lze vyřídit i elektronicky zasláním textu a  fotky (pokud 
ještě ve zpravodaji nevyšla) na email info@bmtypo.cz. Platbu lze provést také elektronicky.

RODINNÁ OZNÁMENÍKADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

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

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

ZAHRADNICTVÍ
TESÁK
Slovákova 338
Slavkov u Brna
tel.: 771 110 618
www.zahradnictvitesak.cz

Vážení zákazníci,  
dovolujeme si oznámit, že jsme 

pro Vás rozšířili sortiment o:

• HNOJIVA
• POSTŘIKY
•  PROFI I HOBBY 

SUBSTRÁTY

Dále je možné 
u nás zakoupit 
dárkové poukazy.
V nové sezoně se na Vás těší

Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.

Dne 24. února 2023 by se dožila 90 let paní

KAROLA TESAŘÍKOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka

Dne 11. února 2023 uplynulo 5 roků, kdy nás opustil milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan

MILOŠ MALÁČ

S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

MANŽELÉ KOVAŘÍKOVI 
Z NĚMČAN

MARIE (rozená Ročková) 
19. února 1929–6. března 2017

JAN
17. dubna 1924–30. října 1998

Maminko a tatínku, tolik nám chybíte. Na cestě životem jsme nepoznali tak čestné, 
pracovité, dobré lidi, jako jste vy. Co všechno jste udělali pro spoluobčany, pro naši 

republiku na úkor svého osobního života, času na odpočinek. S láskou a úctou vás máme 
stále ve svých srdcích. Děkujeme vám za život, láskyplnou péči a výchovu, za vzdělání. 

Jste našimi životními vzory. Vaše děti Květoslava, Marie a Jan.

Blahopřání
Dne 10. února 2023 oslavila 87. narozeniny  
naše maminka, babička a prababička, paní

LIBUŠE ŘIČÁNKOVÁ
Hodně zdraví, štěstí a pohody jí do dalších let přejí 

dcery Liba, Hana a Alena s rodinami.

Blahopřání
Dne 30. března 2023 oslaví 75. narozeniny  

naše maminka a babička, paní

ANNA URBÁNKOVÁ
Do dalších let přejeme pevné zdraví,  

hodně radosti a štěstí. Dcera Eva s rodinou.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 9. února 2023 by se dožil 93 let pan

LUBOMÍR MAZAL
S láskou a úctou vzpomínají

manželka Jarmila, dcera Olga a vnuk David s rodinou.

Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen láska, vzpomínky zůstávají dál.

Dne 8. února 2023 uplynulo 6 let, co nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan

OLDŘICH NOVOTNÝ
Se stálou vzpomínkou manželka, dcery a syn se svými rodinami.
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Opustili nás
Ing. František Pokorný (73 let) 28. 1.
Miroslav Plešinger (90 let) 4. 2.
Marie Žemlová (68 let) 9. 2.
Marta Tannenbergerová (75 let) 10. 2.
Miloslav Kotol (79 let) 10. 2.

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

RODINNÁ OZNÁMENÍ

PRODÁM golfový ko-
čárek Quinny Zapp 
xtra 2 – limitovaná 
edice. U  kočárku je 
možné otáčet sezení 
po  i  proti směru jízdy, 
polohovat do  vodo-
rovného lehu, takže 
se v něm velmi pohodlně spinká. V ceně 
je origo pláštěnka (nepoužitá) a  taštič-
ka v  barvě kočárku. Vyzvednutí Slavkov 
u Brna. Cena 1800 Kč. Tel. 605 503 197.

VÝROBA RAZÍTEK

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

Razítka tradiční, kulatá, 
datumovky, razítka vel-
kých rozměrů atd. 

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 24. března

OBKLADAČSKÉ 
PRÁCE

Adam Juřena

Realizace  
obkladů a dlažeb
Tel. +420 774 677 127

E-mail: info@obkladyaj.com

INZERCE

ŽALUZIE a  sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437. L. Remiáš, Slavkov u Brna.
PRONAJMU garáž na  Zlaté Hoře 
ve Sl. u Brna. Nabídněte. Tel.: 725 773 383.
NABÍZÍM k  prodeji krásný podkrovní byt 
v  osobním vlastnictví, 2+kk o  velikosti 
45 m2, v ulici Litavská za 3.290.000 Kč. Pro 
více informací mne kontaktujte na tel. +420 
770 636 424. David Leden.

Vzpomínka
Odešel jsi, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.
Dne 10. března 2023 tomu bude 5 smutných let, co nás opustil  

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAN EHRENBERGER
S láskou a bolestí stále vzpomínají manželka a děti s rodinami.

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

Dne 6. března 2023 uplyne 2. smutné výročí, kdy nás opustil pan

PETR SVATOŇ
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkují 

manželka, syn Petr a dcera Helena s rodinou.

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

Kdyby tady byl, 27. února by s námi 75 let oslavil.  
Svíci zažehneme, růži na hrob dáme a s láskou zavzpomínáme.

Dne 18. dubna 2023 uplyne 5 let od úmrtí  
manžela, tatínka a dědečka, pana
JAROMÍRA ESSLERA

Za tichou vzpomínku všem děkují manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 10. března 2023 uplyne 4. rok, co nás opustila maminka,  
babička a prababička, paní

RŮŽENA ANDRLOVÁ z Němčan
S láskou na ni vzpomínají rodina Holubářova – Laďa, Radek s rodinou, 

Milan a paní Dáša.

Vzpomínka

Dne 28. února 2023 uplynou čtyři roky, kdy nás opustil pan

STANISLAV KOHOUTEK

Vzpomínají manželka Ludmila, synové Tomáš a Martin.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Vzpomínka
Dne 6. března 2023 uplyne pět let, co nás navždy opustil

náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV KUBA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou a úctou vzpomíná manželka 

Marie, dcera Marie s manželem a vnoučaty Kristýnou a Marianem.

Vzpomínka
Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.
Dne 27. února 2023 vzpomínáme 5. smutné výročí, kdy nás navždy

opustila naše milovaná maminka, sestra, babička a teta, paní
PAVLA NOVOMĚSTSKÁ

S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná celá rodina.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 11. března 2023 by oslavila své 100. narozeniny 
milovaná maminka, babička a prababička, paní

KARLA HRBÁČKOVÁ
Dne 27. března 2023 uplyne 35 let, kdy nás opustil  

můj tatínek, dědeček a pradědeček, pan
JAN HRBÁČEK

Stále vzpomíná dcera Jana s rodinou.
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Divadelní spolek Slavkov u Brna chystá světovou premiéru!
Na polovinu května pro vás chystáme 

premiéru divadelní hry František aneb Div-
né fógl. Jejím autorem je brněnský novinář, 
spisovatel, pedagog a psycholog Jaroslav 
Štěpaník, kterého inspiroval život svérázné 
brněnské osobnosti – Františka Vymaza-
la (6. 11. 1841 Topolany u Vyškova – 6. 4. 
1917 Brno). 

Abychom vám hlavního hrdinu trochu při-
blížili, vypůjčíme si slova Františkova součas-
níka, významného slavisty, etnografa a peda-
goga, doc. PhDr. Aloise Gregora (14. 12. 1888 
Kožušice – 8. 9. 1971 Letovice)

„Když jsem přišel v září 1913 jako mladý 
suplent češtinář na brněnskou I. Čes. státní 

reálku, pozval mne jeden z kolegů na večeři 
do blízkého hostince. Usadili jsme se ke stol-
ku, u něhož seděli dva pánové. Jeden připomí-
nal řemeslníka, o druhém, neučesaném a neo-
holeném, v košili s nedopjatým límcem a bez 
kravaty, v ošumělém kabátu a kalhotách, bylo 
opravdu těžko říct, jaké má povolání. Toliko 
brejle maličko napovídaly, že by se mohlo 
jednat o nějakého učence.

Zakrátko jsem se z rozhovoru dozvěděl, 
jaký zaostalý lid jsou ti kantoři, jak trápí zby-
tečnými věcmi své žáky a jak absolvent střed-
ní školy si nedovede koupit v cizí řeči ani 
rohlík. Teprve po odchodu z hostince jsem se 
dozvěděl, že onen bouřlivák byl František Vy-

mazal, kterého jsem dobře znal jako autora ja-
zykových učebnic „Snadno a rychle“. To bylo 
mé první seznámení s moravským Diogenem 
nebo Sokratem, jak ho nazývali současníci 
jednou s uznáním, častěji však s posměchem. 
Z rozhovorů s ním a z hodnocení odborníků, 
například jazykozpytce Josefa Zubatého, jsem 
se přesvědčil, že Vymazal přes všechno své 
bohémství a podivínství byl člověk nadprů-
měrný a přemýšlivý.“

Jsme velice rádi, že nám byl scénář panem 
Štěpaníkem nabídnut. Jeho inscenace je pro 
nás velkou výzvou a doufáme, že stejně jako 
nás divadelníky zaujme inscenace i vás, naše 
slavkovské publikum. Stanislav Olbricht

RODINNÁ OZNÁMENÍ

až

až

až

Kč

Kč

Kč

na specifické diety
(pro všechny bez omezení)

pro těhotné
a maminky

na péči
o duševní zdraví

a mnoho dalšíchlš

ažraví

ší hších

Nejste ještě 
u nás?

Přihlaste se 
k nám do

31. 3. 2023

Kč

až

pro zdraví vaší rodiny

BONUSY

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

Dne 24. března 2023 vzpomeneme 100. výročí narození pana

JANA KNOTKA
Za tichou vzpomínku děkuje manželka, dcera a synové s rodinami.

Vzpomínka
Náš drahý, každé ráno se probouzíš v našich srdcích…

Dne 26. března 2023 by se dožil 70 let pan

JIŘÍ HRABOVSKÝ
S láskou, úctou a vděčností za krásná prožitá léta vzpomínají  
manželka Zdeňka, synové s rodinami, sourozenci a přátelé.

Stalo se…
Lidové noviny, 9. 5. 1935
Kapsáři na výročním trhu

V úterý přijela na výroční trh do Slavko-
va u Brna tlupa kapsářů a již do 8. hodiny 
ráno bylo četnictvu hlášeno několik kapes-
ních krádeží. Třem rolníkům bylo ukradeno 
asi 1000 Kč. Po 8. hodině zadrželo četnic-
tvo jednoho zloděje, když vytáhl jednomu 
rolníkovi tašku, v níž měl 310 Kč. Tašku 
odhodil a dal se na útěk, byl však dohoněn 
a zadržen. Druhý jeho společník uprchl. 
Zloděj neměl u sebe osobních průkazů: 
mluví polským nářečím. Udal, že je 27letý 
Petr Ludvikowski z Dobrého u Frýdku. 
Měl u sebe 300 Kč a dvě nové peněženky. 
Je ve vazbě okresního soudu ve Slavkově.

V dobovém tisku vyhledal S. Olbricht
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700. výročí kostela sv. Jakuba (5) –  
Kostel sv. Jakuba Většího a P. Marie
Co nám vypovídá zasvěcení kostela?

Zasvěcení kostela apoštolu Jakubovi do-
kládá starý původ kostela, neboť mnoho 
gotických kostelů patří tomuto apoštolovi. 
Druhé zasvěcení prozrazuje založení řádem 
německých rytířů, kteří měli za ochránkyni 
a patronku řádu Pannu Marii. Mezi apoštoly 
byli Jakubové dva, tento apoštol je nazýván 
Starší či Zebedeův. Pocházel z rybářské ro-
diny v Betsaidě v Palestině, jeho rodiči byli 
Zebedeus a Salome, mladším bratrem pak 
apoštol a evangelista Jan. V hierarchii apo-
štolů zaujímá Jakub hned za Petrem druhé 
místo, tím je vyjádřena jeho důležitost. V pr-
votní církvi v Jeruzalémě se těšil velké autori-
tě. V roce 44 byl na příkaz Heroda Agrippy I. 
zatčen a následně sťat mečem. Nejprve byl 
pohřben v Jeruzalémě, v 9. století byl obje-
ven jeho hrob v dnešním Santiagu de Com-
postella ve Španělsku. Sv. Jakub Větší bývá 
zobrazován většinou s knihou nebo svitkem 
evangelia, později se objevuje jako poutník 
s holí, kloboukem, brašnou a mušlí hřebenat-
kou. Je národním patronem Španělska, patro-
nem poutníků, bojovníků, horníků, klobouč-
níků a lékárníků. Bývá prosen za dobré počasí 
a na ochranu před revmatismem. 

Nejstarší zprávy o kostele sv. Jakuba
O původním slavkovském farním kostele 

máme jen útržkovité zprávy ve starší literatu-
ře, doplněné spíše různými zjištěnými poznat-
ky, vyplývající ze souvislostí s kostelem. Zda 
byl kostel sv. Jakuba vystavěn zároveň s ko-
mendou, nebo stál na tomto místě ještě star-
ší, například románský kostel, ke kterému se 
přidružila stavba komendy, se můžeme zatím 
jen domnívat. Dosud nám chybí řádný archeo-
logický průzkum pozůstatků kostela, který by 

byl možný za velkých finančních nákladů, 
neboť jeho základy a další stavební prvky 
zdiva, pokud nějaké zůstaly, jsou pod naváž-
kou. Přesto se pokusím o malou rekonstrukci 
kostela, který sloužil slavkovským farníkům 
téměř půl tisíciletí.

První písemná zmínka o kostele pochází 
z 9. listopadu roku 1323, postaven byl ne-
pochybně již dříve. Jde o listinu, napsanou 
v Avignonu jako odpověď na prosbu slav-
kovského měšťana Václava, kdy 12 biskupů 
udělilo kostelu sv. Jakuba a P. Marie ve Slav-
kově za jistých podmínek odpustky na 40 dní. 
Na sklonku roku 1323 měli tedy návštěvní-
ci kostela ve Slavkově možnost spatřit v té 
době nevídaný dokument: odpustkovou lis-
tinu s vyobrazením Kristovy tváře. Originál 

této kolektivní odpustkové listiny pro kostel 
ve Slavkově byl vystaven v Moravském zem-
ském archivu v roce 2021. Jedná se o italský 
pergamen velikosti 58 cm x 42 cm psaný go-
tickou diplomatickou minuskulou s prvky po-
lokurzívy. Na listině jsou pečeti vydavatelů až 
na čtyři ztraceny, poslední pečeť zprava patří 
biskupu Konrádovi, jenž odpustky potvrdil.

Jak vypadal kostel sv. Jakuba?
Díky několika zachovaným písemným 

zmínkám, plánům a malby na známém obraze 
sv. Urbana můžeme dostatečně rekonstruovat 
podobu kostela. Raně gotický trojlodní řádo-
vý a farní kostel byl vystavěn v pevnostním 
areálu řádového hradu – komendě řádu ně-
meckých rytířů, k níž přiléhal na jižní straně. 
Ke komendě byl kostel původně přihrazen 
jednoduchým opevněním a příkopem, který 
zasahoval hluboko k jihu. Později byla při-
stavena hradba s hranolovou věží a malou 
baštou. Zvonice a později postavená městská 
věž byla od něj vzdálena cca 20 kroků k jiho-
východu.

Kostel byl situován před střední část jižního 
křídla dnešního zámku ve vzdálenosti cca 6 
metrů. Jeho šíře byla zhruba 18 metrů směrem 
k dnešnímu pomníku rudoarmějců a dvoj-
násobná v podélné ose směřující na východ 
k vstupní bráně do zámeckého parku. Pískem 
vysypaný chodník od brány parku tak v dneš-
ních časech protíná jeho půdorys a návštěvník 
tak nevědomky prochází sakrálním prostorem 
v základech ukrytého starobylého chrámu, 
zbořeného před čtvrt tisíciletím.

Kolem kostela 
se nacházel hřbi-
tov a náměstí. Tato 
část Slavkova byla 
původně pravděpo-
dobně centrem celé obce. Pro představu mož-
no připomenout, že jistou podobu slavkovské-
ho chrámu má chrám sv. Mikuláše ve Znojmě, 
vystavěný o nějaký čas později.

Před rokem 1509 se stal Slavkov jedním 
z rodových sídel pánů z Kounic. Po roce 1566 
byl v areálu komendy vybudován honosný 
renesanční rámek, který přesáhl hradby ko-
mendy. Kostel byl zachován a zvonice zvý-
šena, a stala se tak hlavní dominantou města, 
které dostává renesanční ráz. Pouze archeolog 
František Vícha uvádí, že gotický kostel byl 

renesančně přestavěný. 
V 16. století byl zámek nad-

zemní spojovací chodbou pro-
pojen přímo s kostelem sv. Ja-
kuba Většího. Zachovalý nákres 
renesanční přestavby zámku 
potvrzuje trojlodní založení 
chrámu a můžeme z něj vyvodit 
rozměry stavby. Pokud by byla 
střední loď minimální šířky 5 
metrů a boční lodě 4 metry, tak 
s připočtením šíře zdiva kolem 
1 metru vychází celková šířka 
kostela kolem 18 metrů. Jeho 
mohutná střecha převyšuje stře-
chy renesančního zámku, jak je 
možné spatřit na stavebním vý-

krese i malbě obrazu sv. Urbana. 
Z útržkových zpráv se o kostele sv. Jakuba 

dozvídáme, že měl několik oltářů – již v roce 
1493 se připomíná oltář sv. Alžběty. Podle zá-
pisu v bučovické děkanské matrice z roku 1672 
měl původní starobylý kostel tehdy 5 nekonse-
krovaných oltářů, 3 stříbrné pozlacené kalichy, 
obdobnou monstranci, ciborium a kříž, 12 or-
nátů a na kůru varhany s pedálovým rejstříkem. 
Na věži měl hodiny a 3 zvony. Z jediné nadace 
pobíral ročně 3 zlaté (nyní asi 4000 Kč). Roku 
1729 se uvádí boční oltář sv. Jana Nepomucké-
ho. Poslední zprávy o opravě kostela sv. Jaku-
ba zapsal děkan Schlosser do farní kroniky až 
v roce 1790: „Farář P. Jan Martin Šimík v led-
nu 1713 velmi opravil farní kostel, hřbitovy 
a na faře ze svého vynaložil na 700 zl.“
Z pramenů Ličman: Vlastivěda Moravská (1922) a Wolny: 

Kirchliche Topografie (1860) uspořádal P. Milan Vavro

Program římskokatolické farnosti
Svátost smíření: v úterý 19.00–20.00 a před každou 

mší sv.
Křížová cesta v  kostele: v  neděli v  17.15 a  v  pátek 

17.30.
11. 3. Obnova pro ženy, DSR 
24. 3. Postní duchovní obnova „Tady a teď“, P. Pavel 

Pacner, 18.00 farní kaple Slavkov.

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

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.czObraz sv. Jakuba • Foto: 2x archiv ŘkF

Model komendy s kostelem sv. Jakuba ze 14. století
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Kynuté s Josefem 
Ve dnech 23. a 24. ledna 2023 nás navštívil 

vzácný host a nejlepší cukrář Josef Maršálek. 
S žákyněmi třetího ročníku se pustil do výroby 
netradičních celosvětových výrobků z kynuté-
ho těsta. Žákyně se naučily vyrobit koblížky 
s vanilkovým krémem, crossainty, koláče 
s bílou čokoládou, pistáciovou bábovku, ale 
také italskou foccaiu s karamelizovanou cibul-
kou nebo francouzský fouggas. Je známé, že 
pan Maršálek vydal již několik knih, a proto 
součástí návštěvy byla i autogramiáda. K po-
depsaným knihám se přidaly k podpisu na pa-
mátku i zástěry. Zajímá Vás, jak chutnají tyto 
dobroty? Některé druhy bude možné zakoupit 
ve školní kavárně. L. Hladká, ISŠ

ISŠ Slavkov v TOP 10 nej škol
Asociace malých a středních podniků a živ-

nostníků ČR ve spolupráci s Českým gastro-
nomickým institutem vyhlásili již 3. ročník 
soutěže Studuj gastro. Program je určen střed-
ním gastronomickým školám napříč Českou 
republikou, které se snaží výhradně přes soci-
ální sítě motivovat studenty posledních roční-
ků základních škol ke středoškolskému studiu 

gastronomie. Dlouhodobým cílem programu 
je pozvednout reputaci gastronomických obo-
rů, motivaci k jejich studiu a podporu vzdělá-
vání a profesionalizaci v gastronomii. Do sou-
těže jsme se zapojili již podruhé a opět to byla 
výzva, jak představit naši školu budoucím 
žákům i široké veřejnosti. Děkujeme všem 
za příspěvky a spolupráci. P. Horáková, ISŠ

O Priessnitzův 
dortík

Dne 25. 1. 2023 jsme se rozjeli do dalekého 
Jeseníku, kde za pohádkově zasněženým Červe-
nohorským sedlem bojovala naše studentka cuk-
rářka v soutěži „O Priessnitzův dortík“. Dvou-
patrový dort na téma: ženám, slečnám, dívkám 
k narozeninám, skvěle odprezentovala, za půl 
hodiny vymodelovala dvě zvířátka a nazdobi-
la v časovém limitu jedné hodiny dva perníčky, 
za které získala 3. místo. Celkově jsme skončili 
na krásném 4. místě a k získání bronzové medaile 
nám chyběl pouze jeden bod. Soutěž jsme si moc 
užili, nasbírali nové zkušenosti a už se pilně při-
pravujeme na další. L. Hromková, ISŠ

Mezinárodní zkoušky 
Cambridge English na ISŠ

Myšlenka motivovat žáky ke složení 
mezinárodních zkoušek Cambridge Eng-
lish, jejíž certifikáty mají platnost ve 110 
zemích světa, zrála na ISŠ ve Slavkově 
u Brna několik let. Poslední rozhodující 
impuls však přišel letos v září od naší nové 
kolegyně M. Šutovské, která nad nimi 
převzala garanci. Navzdory omezeným 
časovým možnostem se nám podařilo mo-
tivovat více jak třetinu žáků čtvrtých matu-
ritních ročníků a za méně než dva měsíce 
konsolidovat potřebné znalosti a doved-
nosti k prosincovému termínu. Věřili jsme 
našim děckám, ale výsledek byl ohromují-
cí. Až na jedno malé zaváhání uspěli všich-
ni a polovina z nich dosáhla v celkovém 
hodnocení vyšší úrovně, než na jakou se 
původně přihlásila. A to prosím strávili rok 
a půl svého studia na distanční výuce kvů-
li pandemii! A co že to pro ně znamená? 
Kromě certifikátu s doživotní platností po-
tvrzující danou jazykovou úroveň, mohou 
požádat o uznání ústní a písemné maturitní 
zkoušky z anglického jazyka a získaný čas 
investovat do přípravy ostatních maturit-
ních předmětů.  V. Hirt, ISŠ 

Workshop k výročí 
osvobození Osvětimi

Ve středu 25. ledna 2023 jsme s panem 
učitelem Mgr. V. Hirtem v hodině anglič-
tiny dělali práci, kde jsme si připomínali 
osvobození Osvětimi, které se událo 27. 
ledna 1945. Pracovali jsme s textem a při-
tom se koukali na projev jednoho z pře-
živších koncentračního tábora Osvětimi 
(Auschwitz) Romana Kenta. Mluvil pře-
devším o tom, jaký to pro něj byl pocit, 
že minuta byla jako den, den byl jako rok, 
a měsíc jako věčnost. Také mluvil o tom, 
že ani neví, jak tento hrozný pocit popsat, 
chce, aby se tato událost už nikdy proto ne-
opakovala. Proto bychom se měli vzdělá-
vat o tomto tématu, abychom nezapomně-
li. Hodina se mi velice líbila, protože jsme 
se ve třídě naučili, že důležitější než si věci 
pamatovat, je dělat dobré skutky. Myslím 
si, že toto téma by se rozhodně nemělo 
podceňovat, naopak mělo by se o tom mlu-
vit a učit co nejvíc.  D. Kyršová, ISŠ

Online přednáška o Maroku
V pondělí 6. února 2023 jsme se celá 

třída zúčastnili online přednášky o Maro-
ku od cestovatele Jana Miklína. Dozvěděli 
jsme se plno nových informací o nových 
místech. Přednáška byla speciální v tom, 
že pan Miklín v Maroku byl, vycházel 
hlavně ze svých zkušeností, přidal svoje 
vlastní zážitky a fotky, které na přednáš-
ce byly ukázány, tak fotil on sám, protože 
je také fotograf. Všem se nám moc líbila 
a určitě bychom v budoucnu uvítali další 
přednášky o dalších zemích, o kterých se 
budeme učit. L. Kresanová, 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

Josef Maršálek • Foto: 3x archiv ISŠ
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Novákova Radio-dílna Slavkov
Meziválečné Československo patřilo mezi 

průmyslově značně vyspělé státy, není proto 
divu, že i novinka dvacátých let – rozhlas, tam 
rychle našel své místo. Od roku 1923 se u nás 
začalo vysílat. Nebyli jsme sice první v Evro-
pě, ale jedno evropské prvenství jsme přece 
jen měli – byli jsme první zemí s každoden-
ním pravidelným vysíláním. 

O získání místa na radiotechnickém trhu 
se zvláště ve dvacátých letech snažila řada 
výrobců součástek i celých radiopřijímačů. 
K nim lze připočíst i některé jednotlivce nebo 
menší kolektivy rádiových nadšenců, kte-
ří vymýšleli a v praxi ověřovali nová (nebo 
někdy jen „nová“) zapojení a své zkušenosti 
publikovali v odborných časopisech, případně 
vydávali i své tiskoviny.

Ve Slavkově jsem objevil firmu Nováko-
va Radiodílna (NRS) majitele A. D. Nováka. 
Asi od roku 1924 sídlila na adrese Slavkov 
u Brna, Štefánikova 910 (dnes Malinovské-
ho). Pan Novák vydával kromě osvětových 
sešitků o radiofonii také vlastní návody 
ke stavbě přijímačů, a to nejen jednoduchých 
krystalek nebo aparátů se dvěma lampami 
(elektronkami), ale i poměrně náročných pě-
tilampovek. V názvech přístrojů se objevují 
slova Epochální přijímače, Slavkovský vítěz 

Napoleon, Impe-
rátor. Podle dosud 
shromážděných 
informací vydal 
vlastním nákladem 
nejméně 15 brožu-
rek (Knihovna No-
vákovy radiodílny 
Slavkov). Vyráběl 

rovněž součástky, a já mám kromě plánků 
ve sbírce i přístroj s jeho válcovými cívkami 
se značkou NRS. Ve svých návodech udává 
i možnost dodání smontovaných přijímačů. 
Zřejmě také přijímače opravoval. Někde jsem 
kdysi dávno zachytil informaci, že Novák 
(?) mohl být pracovníkem brněnské techniky 
nebo průmyslové školy v Brně, jenže lidská 
paměť není spolehlivá.

Pravděpodobně kolem roku 1930 přesíd-
lil (případně jen zřídil prodejnu) do Brna, 
U městského domu 2 (NRS zde nově znamená 
Nové Radio Směry). V seznamech konceso-
vaných výrobců nebo prodejců radiotechnic-
kých součástí do roku 1927 NRS ani Novák 
ve Slavkově není uveden, v dobové odborné 
literatuře inzeroval Novák jen málo. Poslední 
dostupné informace udávají existenci firmy 
v roce 1932. 

Jako Moravák jsem se snažil získat o Nová-
kovi a jeho firmě více informací. Ale pátrání 
v archivu ve Slavkově bylo negativní, stejně 
jako ve Vyškově (i v muzeu), Moravský zem-
ský archiv rovněž nic nemá, jen v Adresáři 
města Brna 1932 našli zmínku o adrese pro-
dejny přijímačů U městského domu, kterou 
jsem uvedl výše. Archiv města Brna mi zašle 

údaje z policejní přihlášky p. Nováka. Část 
informací jsem sehnal u kolegů, sdružených 
v Historickém radioklubu československém.

Napadlo mne, že by se i přes dlouhou dobu 
mohlo něco najít v místě působení, snad i by-
dliště p. Nováka. Prosím tedy slavkovské 
občany, kteří by cokoliv o firmě NRS věděli 
nebo doma našli, aby mi prostřednictvím re-
dakce Slavkovského zpravodaje umožnili na-
focení nebo oskenování této „indicie“. Zatím 
jsem například nikde nenašel ani plné křestní 
jméno A. D. Nováka. Je možné, že se zmínka 
o NRS najde v některých starých lokálních 
novinách nebo časopisech. Za spolupráci pře-
dem děkuji. Josef Jonášek, Hulín

Čas draní peří, přihánění hus, zabijaček…
První měsíce nového roku bývaly dříve 

zvláště na venkově spojeny s tradičními zvyk-
lostmi. Téměř v každém domě se chovaly 
husy (do 10 ks). Pro leden, únor a březen bylo 
charakteristické draní peří. V létě se husy dva-
krát podškubávaly, za celou chovnou sezonu 
se peří dalo do papírových nebo textilních 
pytlů a v zimním období začalo draní. Mělo 
to svůj ustálený řád. Starší ženy se scházely 
v jednom domě ve všední dny po dobu 1 týdne 
nebo i déle podle množství naškubaného peří. 
Dralo se odpoledne i večer. Na větším delším 
stole obvykle v kuchyni byl postavený velký 
hrnec s peřím, zatížen těžším předmětem, aby 
peří z hrnce při vytahování nelétalo. Ženy si 
nabíraly do hrstí peří z hrnce, seděly kolem 
stolu a dralo se. Tzn. ruční oškubání praporů 
(strhávání od shora dolů) z ostnů husího peří. 
Každé pírko se dralo zvlášť. Ostny (stonky) 
házely ženy na zem. Ty se pak spálily, pří-
padně ještě nějak použily. Z dlouhých per, 
brků, se udělaly peroutky na ometání pavučin 
a z menších per se splétaly mašlovačky (pír-
ka). V dávné minulosti se husí brky používaly 
na psaní. V místnosti se nesměly prudce ot-
vírat dveře či dělat průvan, aby sedrané peří 
na stole nelétalo. Po každé té drací směně se 
stůl uklidil a bylo hospodyní toho domu dáno 
dračkám malé pohoštění (čaj, káva a sladké 
pečivo, doma upečené). Draček bývalo do de-
seti. Při draní se hodně povídalo, sedralo se 

nejen peří, ale i trochu události v dědině. Až 
bylo všechno peří v domě sedráno, konala se 
na závěr tzv. dodýrka. To bylo větší pohoštění 
žen (draček), které na draní chodily. Bývalo 
i masité jídlo, cukroví, koláčky a něco ostrého 
na pití. A mnohdy přišel na řadu i zpěv. Jakmi-
le draní v jednom domě skončilo, začalo dra-
ní v dalším domě, často probíhalo souběžně 
v několika domech, aby se draní za zimu stih-
lo. Nevěsta dříve do výbavy měla mít peřiny 
i duchny (polštáře a přikrývky). Na jednu pe-
řinu bylo třeba 2 kg sedraného peří, na duch-
nu 5 až 7 kg. Tradice draní peří už vymizela, 
husy ve dvorech, u potoků, na návsích už mají 
svoje dávno odkejháno… I malá žlutá, zářivá, 
štěbetající housátka na trávě kolem starostlivé 
husy-mámy jsou milou vzpomínkou.

Další tradicí tzv. na oplátku bylo v zimním 
období přihánění hus. Šlo o dohodu mezi 
několika domy v sousedství. Do domu, kde 

měli housera, přiháněli sousedé ráno své husy 
na celý den, stádo u housera mívalo kolem 6 
hus. Navečer opět zahnali své husy jednotli-
vě domů. Někdy se husy pouštěly hromadně 
k potoku, kde bývali i houseři (často velmi 
zlí). Přes noc husy doma snášely vajíčka, po-
čet kolem 15 ks. Na vejce se psalo obyčejnou 
tužkou (ne inkoustovou) pořadové číslo snůš-
ky. Pak husa zasedla na vejce do připraveného 
hnízda ve chlévě (vystlaný velký koš), vedle 
měla vodu a krmení. A čekalo se měsíc, až se 
housátka z oplodněných vajíček začnou „glu-
bat“ a probouzet do světa.

Na zabijačky v tomto časovém období roku 
si většinou pamatujeme. Také u této venkov-
ské tradice velmi nutné k životu býval jeden 
dobrý zvyk. Po skončení hlavních prací a va-
ření se roznášela tzv. výslužka (véslužka) 
do několika domů (příbuzným, sousedům, 
známým). Polévka bílá či černá v plechové 
konvičce, vařené maso, omáčka, jitrnice, je-
lítka, ovar, šrůtka masa, tlačenka. Pokud bylo 
takto domluveno několik domů, byla čers-
tvá zabijačka po dobu několika týdnů. Jak 
praktické! Samozřejmě se muselo dodržovat 
množství vzájemně darovaného. Vzdáleným 
příbuzným se ochutnávka ze zabijačky mnoh-
dy posílala vlakem či poštou.

Všechno už je vzpomínkou, obrázkem ze 
života lidu venkovského.

Libuše Filípková, Křižanovice

Draní peří, 1974 • Foto: archiv autorky

Foto: 3x archiv autora
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Vesele v Karolínce
Dozněla nám vánoční doba 

a my jsme se v naší školce 
Karolínce přesunuli do kraje 
pohádek a rovnou šup ke Třem 
kůzlátkům na návštěvu, kam 
nás přijela pozvat paní Petra 

Klímová se svým divadélkem Kejkle. Děti 
nadšeně radily kůzlátkům, co mají dělat, když 
máma koza odejde na nákup. Kůzlátka mají 
uklízet, do toho se jim ovšem moc nechce, tak 
pustí do domečku vlka přestrojeného za paní 
uklízečku. Naštěstí vlka kůzlátka prokouknou 
za pomoci dětí a vše dobře dopadne.

V každé třídě se hrají pohádky ostošest 
a u nás v Sovičkách třeba ta o Dvanácti měsíč-
kách. Děti si posedaly k ohýnku vyrobeného 
ze šátků a proměnily se v měsíce v roce. To 
si je jistě krásně zapamatují, jak jdou po sobě 
a které roční období představují. Když jsme 

u toho učení, tak k nám do školky ve dru-
hé polovině ledna přijely paní psycholožky 
z Křesťanské pedagogicko-psychologické 
poradny, aby prověřily školní zralost našich 
předškoláků. Také nás navštívil pan Karel Čáp 
se svými Zpívánkami. 
Zazpíval a zahrál na elek-
trickou kytaru s bicím 
doprovodem lidové pís-
ničky známé i neznámé. 
Děti zpívaly, tleskaly, 
a nakonec si i zatanco-
valy. Byl to malý trénink 
na karneval. Na ten se 
všechny děti moc těšily. 
Přišly nastrojené v mas-
kách od zvířátek po různé 
pohádkové postavičky. 
Divadélko Kejkle nám 

vytvořilo krásnou atmosféru, plnou her, písni-
ček a legrace. Zima ještě nekončí, proto dou-
fáme, že trochu nasněží, abychom si společně 
mohli užít krásu bílé sněhové peřiny a pomalu 
se připravili na postní dobu. Lenka Bačovská

• 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.
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Zimní plavci na stupních vítězů
Mistrovství světa

Poslední lednový týden se ve slovinském 
Bledu konalo mistrovství světa v zimním pla-
vání. Kromě evropských závodníků potvrdi-
li účast i plavci z Argentiny, USA, Maroka, 
a dokonce z Mongolska. Soutěžilo se na tra-
tích 25, 50, 100 a 200 metrů volný způsob 
a prsa, 450 a 1000 metrů VZ. Poslední den se 
plavaly štafety 4x25 m. Voda měla po celou 
dobu kolem 5 °C, venkovní teplota se pohy-
bovala mezi 2–6 °C. Vystřídaly se všechny 
podoby počasí – slunečno, zataženo, mlha-
vo i deštivo. Bylo nasněženo, ale na březích 
jezera už se daly zahlédnout malé čemeřice, 
podléšky a petrklíče. 

Z České republiky tam odjelo 29 plavců ze 
čtyř sportovních oddílů. Získali 67 medailí – 
14 zlatých, 32 stříbrných a 21 bronzových. 

Brněnský Fides reprezentovalo 14 závodní-
ků. Všichni byli přihlášeni na víc tratí, větši-
nou těch delších. Dva plavci FiBr nad 75 let 
ale neměli moc na výběr. Pravidla jim povo-
lují starty pouze na 50 m a 100 m prsa a VZ. 
Svoje zkušenosti z předchozích mistrovství 
světa i z obtížných závodů Českého poháru 
v zimním plavání všichni zúročili dokonale. 
Po čtyřech náročných dnech v chladném po-
časí, kdy někteří startovali i dvakrát v jednom 
dni, počet medailí dosáhl fantastického čísla 
39! Celkem to je 10 zlatých, 24 stříbrných a 5 
bronzových medailí do oddílu Fides Brno. 

Počet získaných medailí vynesl Fides na cel-
kové 2. místo v žebříčku zúčastněných klubů 
a oddílů.

V brněnském týmu bylo i pět úspěšných 
Slavkováků, získali třetinu fidesáckých medai-
lí. Titul mistryně světa vybojovala Jana Ma-
tuštíková na trati 1000 m, ale medaili bral kaž-
dý z nich – 1x zlato, 11 x stříbro a 1x bronz.

Jarmila Mašová – čtyři starty = čtyři 
stříbrné medaile – 1000 m VZ, 450 m VZ, 
100 prsa, 200 m prsa (vítězství na trati 200 m 
prsa jí po výborném finiši uniklo o dohmat!)

Vladimíra Fialová – čtyři starty = čty-
ři stříbrné medaile – 50 m prsa, 50 m VZ, 
100 m prsa, 100 m VZ.

Jana Matuštíková – tři starty = tři me-
daile – 1000 m VZ mistryně světa, 450 m VZ 
a 200 m VZ stříbrné medaile.

Helena Pavézková – tři starty = jedna 
medaile – 200 m prsa stříbrná medaile, 200 m 
VZ a 450 m VZ 4. místa.

Ivan Marek – tři starty = jedna medai-
le – 200 m prsa bronzová medaile, 450 m VZ 
a 100 m prsa 4. místa (o medaili na 100 m prsa 
ho připravil o 30 setin pozdější dohmat).

Mistrovství České republiky
V sobotu 11. února bylo v Brně na řece 

Svratce uspořádáno mistrovství České repub-
liky ve volném způsobu za účasti 152 plavců 
z 22 oddílů zimního plavání. Po týdenních 

nočních mrazech pa-
novaly obavy, zda 
mírně tekoucí voda 

jejich nápor ustojí. V pátek před závodem ješ-
tě rozrážela tenký led kánoe za vydatné pomo-
ci borců s různým ostrým nářadím ze břehu 
a mola. V sobotu byla hladina čistá a mohly se 
instalovat obrátkové bóje pro mistrovské trati 
100, 250, 500 a 750 metrů.

Po odeznění státní hymny se už ve vodě 
1,6 °C a teplotě vzduchu -1 °C odehrávaly 
mezioddílové i „bratrovražedné“ boje o me-
daile a umístění. Nejúspěšněji si vedli domácí 
a zároveň pořadatelé závodu, plavci oddílu 
Fides Brno. Získali 8 zlatých, 5 stříbrných a 2 
bronzové medaile. Hezky se dívalo na vyhlá-
šení žen, v kategorii masters B stály na stup-
ních vítězů tři a v kategorii masters C dvě 
členky FiBr. 

Do Slavkova zacinkaly čtyři medaile. Titul 
mistryně republiky získaly Jana Matuštíková 
na trati 250 m a Vladimíra Fialová na trati 
100 metrů. Jarmila Mašová (250 m) a Hana 
Matýšková (500 m) obsadily 2. místa, Hele-
na Pavézková (250 m) 5. místo a Ivan Marek 
(500 m) 7. místo. Na fotografii z Brna jsou 
všichni medailisté z mistrovství světa i z mis-
trovství ČR.

Dalším důležitým závodem zimních plavců 
bude březnové mistrovství republiky v prsař-
ském způsobu, koná se pravidelně ve venkov-
ním bazénu v Praze-Podolí. 

Ledová voda těchto dnů (do 4 °C) se bude 
pomalu ohřívat a v závěru sezony se už vrá-
tí do příjemnějších, aspoň osmistupňových 
teplot. Ale do posledního závodu sezony jsou 
ještě dva měsíce času… FiV

Foto: archiv KMŠ

Foto: archiv autora
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Atletika Slavkov informuje
Halové mistrovství Moravy a Slezska 
v atletice plné úspěchů

Od pátku 3. 2. do neděle 5. 2. hostila os-
travská atletická hala Mistrovství Moravy 
a Slezska ve všech kategoriích – od mladšího 
žactva až po dospělé. Atletiku Slavkov u Brna 
reprezentovalo celkem 21 závodníků a závod-
nic. V každé kategorii se nám podařilo získat 
medaile. Nejúspěšnější představení suverénně 
předvedlo mladší žactvo.

4 zlata, 2 stříbra a 1 bronz pro mladší 
žactvo

Mladší žactvo závodilo hned v pátek 3. 2., 
tři týdny po úspěšném Mistrovství Jihomorav-
ského kraje, kde jsme se ziskem 7 medailí (3 
zlata a 4 stříbra) byli nejúspěšnějším oddílem 
JmK (podrobně viz článek v minulém čísle). 
Tentokrát byla ale konkurence mnohem na-
bitější. Mistrovství MaS je pro tuto kategorii 
halovým vrcholem sezóny. Oproti přechozím 
závodům jsme navíc byli posilněni o univer-
zála Tomáše Dočekala. Výsledek pak napros-
to předčil naše očekávání.

Adam Konečný i Tomáš Dočekal se sta-
li rovnou dvojnásobnými mistry MaS. Adam 
získal první zlato v běhu na 60 m, kde vý-
konem 7,82 s vytvořil nejen nový oddílový 
rekord, ale dostal se i do čela letošních ce-
lorepublikových tabulek! Druhý titul uzmul 
v infarktovém průběhu skoku dalekého, kde 
se do užšího finále dostal až třetím skokem 
po dvou předchozích přešlapech, až v po-
slední sérii, ve které dolétl na hranici 5,21 m. 
Tento výkon, opět nový oddílový rekord, je 
letošním druhým nejdelším v celé ČR. To-
máš nastoupil k letošním prvním atletickým 
závodům v hale a všem ostatním soupeřům 
vypálil rybník. Nejprve nastoupil na 800 m, 
kde v sólo závodě zvítězil v čase 2:25,57 (od-
dílový rekord o téměř 20 s!). Necelé dvě ho-
diny po tomto závodě ho čekala trať v délce 
150 m, kterou prolétl v čase 19,40 s. Oba tyto 
časy jsou v letošních tabulkách celé ČR tře-
tími nejrychlejšími! Adam i Tomáš patří bez 
jakýchkoliv pochyb k absolutní špičce v ČR. 
Oběma přejeme, aby si výkonnosti i zdraví 
udrželi i do dalších let.

Oba borce medailově skvěle doplnily stří-
brné Julie Fialová a Anička Sedláková. Ju-
lie ve vrhu 2 kg koulí zaostala pouhých 6 cm 
za svým osobním rekordem z předchozího 
závodu, což znamenalo perfektní druhé místo. 
Skok do výšky byl nekonečným a pro ty nej-
lepší i velmi únavným závodem, který trval 
více než dvě hodiny. Výkon 1,43 m, kterého 
dosáhla Anička zaznamenaly hned 3 závodni-
ce, mezi kterými rozhodovalo o umístění na 2. 
až 4. místě to, jak úspěšně jednotlivé postu-
pové výšky zdolávaly. Anička získala stříbro 
díky tomu, že až do výšky 1,43 m včetně pře-
konala laťku vždy hned prvním pokusem.

Vyvrcholením závodů byl štafetový závod 
smíšených družstev na 4 x 200 m. Zisk po-
slední, sedmé, medaile urvala třetím místem 
štafeta ve složení – Tomáš Dočekal, Adéla 
Procházková, Natalie Pischová a Adam Ko-
nečný, kteří časem 1:53,91 zlepšili oddílový 
rekord o více než 5 sekund.

Gratulujeme nejen medailistů, ale i všem 
ostatním, kteří do závodu nastoupili a skvěle 
reprezentovali slavkovskou atletiku: Andrea 

Dvořáková – skok vysoký: 1,40 m (8. místo), 
Miroslava Konečná – vrh koulí 2 kg: 6,25 m 
(35.), 150 m: 24,29 s (51.), Vendula Machál-
ková – 150 m: 21,97 s (15.), 60 m: 8,85 s (22.), 
Natalie Pischová – 300 m: 49,02 s (12.), skok 
daleký: 3,79 m (20.), Adéla Procházková – 
60 m: 8,48 s (5.), skok daleký: 3,73 m (24.), 
Sára Skoupá – 800 m: 3:04,24 (29.), 60 m 
překážek: 13,15 s (37.), Ondřej Jachymiák 
– skok vysoký: 1,26 m (12.), Adam Kotolan 
– skok daleký: 4,17 m (18.), Ondra Minks – 
vrh koulí 3 kg: 5,72 m (16.), 60 m: 9,23 s (32.).

Pro kategorii mladšího žactva se tak jedna-
lo o suverénně nejlepší představení na halo-
vém MMaS, které bylo navíc ozdobeno tím, 
že v medailovém pořadí oddílů jsme za ml. 
žactvo dohromady byli nejúspěšnějším od-
dílem!

Zlato v kategorii dorostu a bronz 
v kategorii juniorů

Hned následující den, tedy v sobotu 4. 2. se 
na MMaS pokračovalo v kategoriích dorostu, 
juniorů a dospělých. Slavkovské barvy hájila 
čtveřice reprezentantů, kterým se povedlo vý-
razně promluvit do výsledkových listin.

Zlato v novém osobním rekordu získal 
v kategorii dorostu Jan Fiala, který poslal 
5 kg vážící kouli až na metu 17,48 m, čímž 
deklasoval zbytek startovního pole (druhého 
překonal o téměř 1,5 metru a třetího o téměř 
4 metry!). Tento výkon je letošním suverénně 
nejdelším vrhem v celé ČR!

Bronz v kategorii juniorů vybojoval Marek 
Hrubý, který ve vrhu 6 kg koulí poslal náči-
ní do vzdálenosti 16,01 m. Za zlatem zaostal 
o 41 cm, za stříbrem pak o 21 cm. Marek nebyl 
s výkonem zcela spokojen a ví, že jeho mož-
nosti jsou mnohem větší (což mj. potvrdil o 4 
dny později výkonem 17,01 m).

Ve skoku vysokém jsme měli v kategorii 
dorostu hned dvě želízka v ohni. Arnošt Ur-
ban si zlepšil osobní rekord na 1,74 m, čímž 
skončil těsně pod stupni vítězů na 4. místě. 
Matyáš Míča překonal laťku ve výšce 1,63 m, 
což stačilo na 9. místo.

Všem držíme palce na Mistrovství ČR, kte-
ré se koná 25. a 26. 2. v Ostravě.

Stříbro a bronz pro starší žactvo
V neděli 5. 2. uzavírala MMaS kategorie 

staršího žactva. I tady jsme měli 4 zástupce. 
Nejlépe si v nabité konkurenci vedl Anto-
nín Havrda, když ve skoku vysokém zdolal 
1,76 m a získal tak skvělé 2. místo. Medailově 
ho doprovodila Kristýna Machalová, která 
si v běhu na 1500 m zlepšila osobní rekord 
na 5:08,11 a brala za něj bronz. Tento čas řadí 
Kristýnu na skvělé 7. místo letošních halo-
vých tabulek v celé ČR. Tonda i Kristýna si 
svými výkony zasloužili nominaci na Mist-
rovství ČR staršího žactva v Ostravě.

V běhu na 150 m nás reprezentoval Igor 
Mráz, který zaostal o 5 setin za svým osob-
ním rekordem, když výkonem 19,80 s skončil 
21. Na 800 m bojoval Martin Lažek, kte-
rý při letošním prvním startu bral 20. místo 
za 2:35,84.

Všem atletům a atletkám gratulujeme k do-
saženým výkonům a děkujeme za skvělou re-
prezentaci Slavkova! Trenéři atletiky

Mladí rybáři vyrazili 
na pstruhy

Zima je pro rybáře 
obdobím, kdy se prak-
tikuje takzvaný lov 
na dírkách. V čem to 
spočívá? No za před-
pokladu, že rybníky 
zamrznou, rybáři si 
do ledu speciálním 
vrtákem udělají dírku 
a následně v ní chytají. 
Ale přeci všechny ryby v zimě spí? To vlast-
ně také není úplně pravda. V zimě se dá ulo-
vit spoustu pěkných ryb, a i když nám letos 
bohužel opět nezamrzlo, s rybářským krouž-
kem jsme se vypravili na pstruhy na Zukalův 
rybník, který se nachází v obci Podolí. 

Naše rybářský „výprava“ se konala 
29. 1. 2023. Teploměry ráno ukazovaly 
nějaký ten stupeň pod nulou, to ale mladé 
a natěšené rybáře ze Slavkova rozhodně 
nezastavilo. I když rybaření v těchto pod-
mínkách je poměrně složité, protože nám 
často zamrzala očka u prutů a ryby nejsou 
tak aktivní, jako když je voda teplá, poved-
lo se nám zdolat několik úlovků. Nejúspěš-
nějším lovcem celého dne se stal Václav 
Mrázek, který ulovil tři krásné „duháky“ 
(pstruhy duhové). Ryby nejlépe reagovaly 
na umělé nástrahy, a to zejména na třpytky 
a drobné gumové napodobeniny vodních 
tvorů. Okolo oběda jsme si zaslouženě po-
chutnali na dobrotách, které nám připravi-
li ve zdejší hospůdce, a poté se už rozjeli 
zpět do tepla našich domovů. 

Adam Janek, instruktor rybářského kroužku

Foto: 2x archiv autora

Starší žáci na MMaS

Mladší žáci na MMaS • Foto: 2x archiv AS
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Ze života Gymnázia a OA Bučovice
Studentský ples GOA 2023

Dne 10. 2. 2023 se v KD v Nesovicích konal 
studentský ples Gymnázia a obchodní akade-
mie v Bučovicích. Akce zaznamenala velký 
zájem ze strany veřejnosti i absolventů školy.

Na plese všechny uvítali úvodním slovem 
Karin Měsíčková, Stanislav Synek a ředitel 
školy Jaroslav Honza. Slavnostní atmosféru 
navodili předtančením nejen žáci třetích roč-
níků, ale i sexty. K tanci a poslechu po celou 
dobu hrála skupina ATI. Lidé si také pochva-
lovali množství kvalitních cen od různých 
sponzorů, kterým tímto ještě jednou děku-
jeme. Program plesu zpestřilo vystoupení 
mažoretek DEJNA pod vedením Karin Mě-
síčkové, studentky třídy 3. AO, na kterém se 
podílela i Simona Kršková ze třídy 2. AO. Své 
pěvecké umění také v průběhu večera před-
vedla studentka 4. AO Eliška Rosotová.

O zábavu bylo také velmi dobře postará-
no. Večer totiž vyvrcholil půlnočním překva-
pením. To si nacvičili nejen studenti tříd 3. 
AO a 3. A za podpory jednoho studenta septi-
my, ale i někteří profesoři. Nezbývá než věřit, 

že současní i bývalí studenti, učitelé, rodiče, 
příbuzní i široká veřejnost si užili perfektní 
atmosféru až do brzkých ranních hodin.

 Karin Měsíčková, 3. AO

Představivost vládne světu
V pondělí ráno zaparkoval na bučovickém 

náměstí nepřehlédnutelný červený kamion. 
Co zajímavého přivezl, mohli prozkoumat jak 
studenti gymnázia, tak žáci bučovických zá-
kladních škol i veřejnost.

FabLab University je pojízdná digitální díl-
na vybavená laserovou řezačkou, 3D tiskár-
nami, robotickým ramenem a dalšími přístroji 
poskládaná do speciálně upraveného návěsu 
kamionu. Ten brázdí jihomoravské silnice už 
od roku 2019 a navštěvuje školy i města, kde 
si všechny technologické „vychytávky“ mo-
hou jeho návštěvníci vyzkoušet.

„Lektoři nám nejprve celý prostor kamionu 
představili, potom jsme se blíž seznámili s 3D 
tiskem nebo laserovým řezáním. Já jsem si 
vyrobil tričko s potiskem podle vlastního ná-
vrhu. Určitě je to zajímavá zkušenost,“ shrnul 

návštěvu kamionu student druhého ročníku 
gymnázia.

Pokud vás moderní technologie zajíma-
jí a nestačili jste kamion navštívit, zajeďte 
si brněnského Technologického parku. Tam 
najdete digitální dílnu FabLab otevřenou pro 
veřejnost. František Lučný, student 2. A

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím, přátelé řídítek a jedné stopy. 

Do nového roku a motocyklové sezóny vám 
přeji spoustu zážitků a radosti na silnicích 
nebo i v terénu.

Zamýšlíte se, jak by asi vypadala doprava 
v našem městě, pokud by se všichni pohybo-
vali v jedné stopě? Ať s pohonem spalovacího 
motoru, elektromotoru nebo pohonem bez-
motorovým? Jestli by se přenesla nevraži-
vost a netolerance panující dosud mezi auty 
a motorkami mezi motorkáře, elektrokolaře, 
koloběžkáře a cyklisty? Už je to pár let, kdy 
po změnách v legislativě postačuje k řízení ně-
kterých skútrů pouze řidičák na auto. Při sou-
časném rozvoji elektrokol a elektrokoloběžek, 
stále více lidí preferuje jednostopu dopravu. 

Zatím není vidět, že by se podstatně ulevilo 
městské dopravě nebo parkovištím. Co však 
nevidíme dnes, může být zřejmé v budoucnos-
ti. Pomocnou ruku může podat i radnice.

Aut přibývá, všude se budují parkovací 
zóny pouze pro místní, ale že by stejnou rych-
lostí vznikala místa vyhrazená jednostopým, 
to jsem si nevšiml. Zatím se parkování mo-
tocyklů v zónách placeného stání nezpoplat-
ňuje. Zaparkovat motorku bez parkovací karty 
můžete v modré zóně, bezplatně i v zelené, či 
oranžové zóně. Ale stejně se při parkování 
tlačíte někam k zábradlí, ke sloupu osvětlení 
na chodník kvůli uzamknutí svého stroje k ně-
čemu pevnému. Tím se odevzdáváte do sho-
vívavosti policie, nebo městských strážníků, 

jestli vás nechají parkovat bez pokuty. Proč 
by nemohl vzniknout plácek (velikosti jednoho 
místa pro automobil) s šikmými pruhy vyzna-
čenými pro motorky, se zábradlím nebo zapuš-
těnými oky do vozovky, které umožní zajištění 
motorky pevným řetězovým zámkem? 

Plán motoklubu pro sezónu 2023 je ho-
tov. V době, kdy držíte v rukách tohle číslo 
zpravodaje, už máme za sebou dvě klubové 
akce a připravujeme výroční členskou schů-
zi. S obsahem plánu vás seznámím v příštím 
čísle. Podrobnosti o naší činnosti dozvíte 
na stránkách: www.motoklubausterlitz.cz, 
facebook: Motoklub-Austerlitz, nebo naší vý-
věsce naproti kostela u vchodu do Svojsíkova 
parku. Vlastik Jelínek

Garantovaný nájem
Slavkov u Brna a okolí



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 EOS
•  laborantka ve fyzikální laboratoři
•  specialista/ka sterilizace
•  zástupce vedoucího logistiky
•  dělnice ve zdravotnické výrobě
•  dělnice ve zdravotnické výrobě – interní 

logistička
•  manipulační dělník/balič
•  skladník/skladnice

31. BŘEZNAPŘIPOJTE SE DO
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Společnost Schalttechnik Janus Austerlitz s.r.o. přijme 
do svého týmu nové posily:

PRACOVNÍK 
DO VÝROBY

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



DOBA
10GIGOVÁ
PŘICHÁZÍ

Od března 2023 přijímáme předobjednávky na nový 10G internet.  Exkluzivně jen ve Slavkově u Brna.  
Pro zkušební provoz budeme evidovat prvních 20 zájemců. Pro zákazníky se zkušebním provozem
bude platit do konce roku 2023 tarif 690 Kč. Více informací  a objednávky na tel. čísle 515 550 564. 
Tarif je určen pro domácnosti.  Firemní zákaníci se mohou účastnit testovaní za jiných podmínek.


