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MĚSÍČNÍK MĚSTA SLAVKOV U BRNA 앫 ZDARMA

Ohlédnutí

za benefičním koncertem
Czech Virtuosi a Esther Yoo

24. února

Příští číslo vyjde

Foto: 2x H. Kubík

V sobotu 6. ledna 2018 jsme měli jedinečnou příležitost zaposlouchat se do jednoho
z prvních novoročních koncertů vážné hudby
ve Slavkově, kdy se Historickým sálem zámku
rozezněly melodie W. A. Mozarta (Symphony
No. 40 in G minor) a J. Sibelia (Concerto for
Violin in D minor, Op. 47), a to v rámci benefičního koncertu Czech Virtuosi s dirigentem
R. Kružíkem a jejich vzácného hosta – vynikající americké houslistky Esther Yoo.
Děkujeme především občanskému sdružení
Na kolečkách a pevně věříme v trvalejší spoluZS-A
práci!

Pour féliciter 2018
Vážení občané, začátek roku je většinou spojený
se zdánlivým klidem. Nicméně za ním je schovaná
práce na přípravě investičních projektů i chystáním
se na novou turistickou sezonu. Výjimkou není ani
letošní rok, ačkoli rok 2018, alespoň pro nás na radnici, klíčovým. A není to pouze kvůli „osudovému“
roku zakončeným osmičkou, která je pro české děMichal Boudný
jiny tak příznačná. Letos totiž uplynou čtyři roky od
komunálních voleb. Nastává tedy čas, kdy musíme dotáhnout do konce
všechny započaté projekty, postavit se čelem ke svým slibům a vám –
(Pokračování na str. 3)
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Vepřové hody
Slavkovské Palackého náměstí v sobotu 20. ledna bylo opět
ve znamení zabijačkových specialit. Město Slavkov u Brna ve
spolupráci s agrodružstvem Rostěnice připravily již po dvanácté vepřové hody, které přilákaly stovky Slavkovanů a přespolních. Návštěvníci mohli zdarma ochutnat i vařené
vnitřnosti a ovar. Nouze nebyla ani o čerstvé maso a další speciality, které rostěnické agrodružstvo nabízelo ve svém prodejním stánku.

Vepřové hody na Palackého náměstí • Foto: 5x B. Maleček

Silvestrovský ohňostroj

Silvestrovské setkání občanů s ohňostrojem • Foto: 6x M. Marek

1/2018

Pour féliciter 2018
(Dokončení ze str. 1)

obyvatelům města – skládat účty a ukázat výsledky svého působení.
Věřím, že v nadcházejícím roce sami nejlépe
zhodnotíte, jak vedení města naložilo s důvěrou, kterou jste do něj vložili, a zda vaše město
pod jeho rukama „kvete“ nebo „uvadá“. Dovolte mi však pozastavit se nad některými projekty, které jsou „na spadnutí“, a čekají na úder
jarní stavební sezony.
Osm let jsme čekali na možnost opravy zámeckých valů a povodní i stářím poničené čtyř
set metrů dlouhé zdi v parku. Kvůli památkové
ochraně jsme ale věděli, že z městského rozpočtu tak nákladnou investici financovat nemůžeme. Když jsme se loni dozvěděli, že jsme
získali dotaci nejen na opravu barokního zdiva,
ale také na vybudování výtahu do druhého
patra zámku a zrekonstruování zahradního altánu, neváhali jsme. Městský rozpočet si závazek tří milionů po následující dva roky může
dovolit a my tak budoucí vedení radnice i generace zbavíme nebezpečného Damoklova
meče v podobě stovky milionů korun, které si
opravy vyžádají.
Přestože zaměstnanci investičního odboru
věnují tomuto projektu hodně času, snažíme
se, abyste vy – občané – to ve svých životech
pocítili co nejméně. Nezastavili jsme proto přípravy ani dalších důležitých staveb, které jsou
pro nás všechny tak důležité. Ještě na konci
loňského roku jsme opravovali chodníky v ulicích Tyršova a Sušilova. Další opravy máme
naplánovány i v dalších měsících.
Máme připraven také projekt na další etapu
rekonstrukce Palackého náměstí. Po opravách
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fasád radničních budov a výměně mobiliáře se
nyní zaměříme na horní část, kde se vypořádáme s rozpadajícími se zídkami a bariérami.
Zastupitelům na dalším zasedání také předložíme plán na opravdu střechy Společenského
centra Bonaparte, která je v havarijním stavu
a bez jejíž rekonstrukce se nepohneme s rekonstrukcí tohoto domu z místa. Věřím, že celkový
dojem z centrální části našeho města tak bude
za krátkou dobu opravdu připomínat výkladní
skříň.
A nezůstaneme pouze na katastru našeho
města. Velmi mě těší, že po mnoha letech
plánů a slibů můžeme letos na jaře spustit tak
dlouho očekávanou akci, jako je stavba cyklostezky do Hodějic.
Vy, kteří se občas snažíte bez újmy zdraví dostat ze Slavkova do této části regionu, který je
proslavený úžasnými cyklistickými možnostmi,
víte, jak je tato stavba důležitá. Těším se na to,
až na bezpečné asfaltové dvouapůlkilometrové
cestě budou jezdit rodiny s dětmi, lidé za prací
nebo třeba senioři na návštěvu svých blízkých.
V období vegetativního klidu jsme se také
pustili do ošetřování stromů, které v loňském
roce hodnotili nejen arboristé, ale otestovaly je
zejména dvě silné vichřice. Ty potvrdily to, co
už dlouho víme a naštěstí nepodceňujeme – že
soustavná péče o zeleň je jednou z priorit
města. Bez ní by totiž ulice byly nejen šedivé
a neútulné, ale zejména bychom se v nich brzy
začali bát o své zdraví a majetky. Suché a nemocné stromy totiž často ukrývají své tajemství uvnitř a bez odborníků jen těžko
dokážeme odhadnout, kdy hrozí jejich pád.
Proto si nyní od nich necháváme poradit
a v čase, kdy to příroda i zákony umožnují, se
pouštíme do zásahů, které mohou někdy vypadat i drasticky. Mnohokrát jsme však byli
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svědky toho, že stromy po „sestřihu“ dostali
ještě větší chuť do života.
Vypadá to, že tajemstvím je opředená také
rekonstrukce vozovky I/50. V loňském roce
mělo Ředitelství silnic a dálnic napilno, aby
spustilo dlouho připravované práce na obchvatu a na holubickém kopci. S přituhujícím
počasím však nadšení opadlo. Věřím, že práce
se přesouvají pouze „z klimatických“ důvodů.
Přesto je nám alespoň malou náplastí fakt, že
ŘSD vyslyšelo několikrát poměrně rychle naše
apely na zalátání nejhorších děr. Snad se již
brzy dočkáme komplexnějšího řešení.
Rok 2018 je pro nás všechny symbolickým
rokem. 28. října uplyne 100 let od založení samostatné Československé republiky. Byli to
i občané Slavkova, kteří se zasloužili o to, že
zde můžeme nyní svobodně žít, volit vládu,
prezidenta i obecní zastupitele. Proto nejen
jim, ale všem obětem dvou světových válek,
jichž bylo i naše město svědkem, chceme letos
vzdát hold a vybudovat pro ně památník.
K symbolickému datu 28. října proto připravujeme odhalení pomníku, na němž bude vytesáno všech 222 jmen mrtvých legionářů,
židovských spoluobčanů, vojáků i „obyčejných“ civilistů, kterým vzala válka život. Chtěl
bych věřit tomu, že připomínka osudu těchto
lidí, dokáže odradit kohokoli z nás od páchání
stejného zla, jakého byli svědky zejména ti,
kteří o něm už nemohli dále vyprávět. Dovolte
mi proto, abych poděkoval zejména panu
Bedřichu Malečkovi a dalším lidem, kteří mu
pomohli seznam obětí zkompletovat a vrýt je
tak navždy do naší historické paměti.
Vážení občané, ať už bude pro vás rok 2018
osudovým či nikoli, přeji vám, abyste jej přežili ve zdraví, v míru a bez zbytečných konMichal Boudný, starosta města
fliktů.

Proč město reguluje reklamu v městské památkové zóně
Od počátku ledna vstoupily v platnost dva
dokumenty města regulující umisťování reklamy, informačních zařízení, mobiliáře
a stavební činnost na území městské památkové zóny.
Jedná se o nařízení č. 11/2017, kterým se
zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, které schválila rada města dne 19. prosince 2017 a jež
nabude účinnosti dne 5. ledna 2018. Druhým
dokumentem jsou již dříve schválené Pokyny
pro stavební činnost, označování budov,
umisťování reklamních, informačních a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na
území památkové zóny Slavkov u Brna.
V těchto Pokynech došlo od Nového roku
k některým změnám spočívajících především
v tom, že oproti dosavadní verzi Pokynů
platné do konce roku 2017 nemusí již být restaurační předzahrádky umisťovány „na
pódiu“ a na oplocení předzahrádky mohou
být nově vyvěšeny až tři tabule s aktuální nabídkou restaurace. Co se týká pultů se zmrzlinou, ty mohou být umisťovány na veřejném
prostranství, a to za podmínky, že za jejich
umístění bude řádně uhrazen příslušný poplatek za užívání veřejného prostranství v souladu s obecně závaznou vyhláškou města
č. 1/2011 o místních poplatcích.
Tato aktualizace Pokynů byla provedena
po osobní diskuzi se zástupci provozovatelů
prodejen a restaurací v centru města a to tak,

aby regulace byla v souladu s tím, co je naším
cílem – neomezit podnikatele, kteří se podílejí na atraktivnosti našeho centra, ale naopak
společně vytvářet ještě příjemnější a bezpečnější prostředí pro místní obyvatele i turistické návštěvníky.
Cílem nařízení č. 11/2017 je především
omezit na území městské památkové zóny reklamu šířenou zejména plakáty a reklamními
nosiči typu „A“. Jedná se o právní předpis
města, kdy v případě jeho porušení dojde ke
spáchání přestupku, za nějž může být na místě
uložena pokuta až do výše 10 tisíc korun. Toto
omezení platilo formou Pokynů i v roce 2017,
přesto byla „áčka“ částečně tolerována tak,
aby podnikatelé měli čas provést alternativní
řešení. Od února pak již budou dodržování nařízení kontrolovat městští strážníci.
Město Slavkov u Brna postupně investuje
do kultivace centra města nemalé finanční
prostředky. Jen v letošním roce jsme vyměnili
mobiliář na Palackého náměstí, zrekonstruovali fasády na budovách radnice, pokraču-

Hudební večer žáků
Srdečně zveme v úterý 30. ledna v 17
hod. na Hudební večer žáků ZUŠ F. France
ve Slavkově. Účinkovat budou žáci, kteří se
zúčastní soutěží MŠMT ve hře na dechové
jj
a bicí nástroje a zpěvu.

Poutače v Brněnské ulici • Foto: archiv MÚ

jeme v opravách zámku, Společenského centra Bonaparte a připravujeme projekt na
opravu horní části Palackého náměstí a kompletní rekonstrukci Koláčkova náměstí. Regulace, ke které přistupujeme má primárně za cíl
zlepšit průchodnost chodníků a také vylepšit
vizuální dojem z centra města tak, aby dokázalo být stále atraktivním a bezpečným.
Podobně k problematice vizuálního smogu
přistupují i v dalších (turisticky) významných
městech jako je například Znojmo, Uherské
Hradiště, Zlín, Kroměříž a v poslední době
i Brno.
Petr Lokaj,
vedoucí Odboru správy majetku, investic a rozvoje
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Z Á P I S Y Z J E D N Á N Í R A D Y M Ě S TA A Z A S T U P I T E L S T VA S L AV K O VA U B R N A

110. schůze RM – 18. 12. 2017
1. RM soubor rozpočtových opatření v předloženém
znění
2. RM schvaluje Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené městem Slavkov u Brna podle
zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.
3. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2018 Zámek
Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, se sídlem Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00373320
v předloženém znění a návrh rozpočtu akceptuje.
4. RM schvaluje rozpočet na rok 2018 Zámek Slavkov –
Austerlitz, příspěvková organizace, se sídlem Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00373320 v předloženém znění.
5. RM projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu
Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, se sídlem Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
00373320 v předloženém znění a návrh akceptuje.
6. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Zámek
Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, se sídlem Palackého náměstí 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00373320
v předloženém znění.
7. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2018 Technické
služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se
sídlem Čs. armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
70890471 v předloženém znění a návrh akceptuje.
8. RM schvaluje rozpočet na rok 2018 Technické služby
města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem
Československé armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
70890471 v předloženém znění.
9. RM projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková
organizace, se sídlem Československé armády 1676, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 70890471 v předloženém znění
a návrh akceptuje.
10. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Technické
služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se
sídlem Československé armády 1676, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 70890471 v předloženém znění.
11. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2018 Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 46270931 v předloženém znění
a návrh akceptuje.
12. RM schvaluje rozpočet na rok 2018 Základní škola
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se
sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ: 46270931 v předloženém znění.
13. RM projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 46270931 v předloženém znění
a návrh akceptuje.

111. schůze RM – 19. 12. 2017
1. RM schvaluje změny v pokynech pro stavební činnosti, označování budov, umisťování reklamních, informačních a propagačních zařízení a dalšího mobiliáře na
území památkové zóny Slavkov u Brna v předloženém
znění (restaurační předzahrádky nemusí být „na pódiu“
a na veřejném prostranství mohou být umisťovány pulty
se zmrzlinou, na oplocení mohou být max. 3 tabule s aktuální nabídkou restaurace).
2. RM schvaluje nařízení města Slavkov u Brna
č. 11/2017, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejné
přístupných místech mimo provozovnu.
3. RM ruší na základě doporučení administrátora veřejné zakázky společnosti VIA Consult a.s. své usnesení
č. 2316/105/RM/2017 ze dne 27.11.2017 o vyloučení
z dalšího procesu výběrového řízení veřejné zakázky:
„Obnova zámecké zdi – Slavkov u Brna“ zájemce Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice, IČ:
27263827, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, IČ: 25317628 a POHL cz, a.s.,
Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468.
4. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 100 v předloženém znění.

14. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní
škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 46270931 v předloženém znění.
15. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2018 Základní
škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se
sídlem Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 46270949
v předloženém znění a návrh rozpočtu akceptuje.
16. RM schvaluje rozpočet na rok 2018 Základní škola
Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem
Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 46270949 v předloženém znění.
17. RM projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková
organizace, se sídlem Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ: 46270949 v předloženém znění a návrh akceptuje.
18. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní
škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se
sídlem Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 46270949
v předloženém znění.
19. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2018 Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 71002391 v předloženém znění a návrh rozpočtu akceptuje.
20. RM schvaluje rozpočet na rok 2018 Mateřská škola
Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí
495, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 71002391 v předloženém
znění.
21. RM projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495,
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 71002391
v předloženém znění a návrh akceptuje.
22. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřská
škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí
495, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 71002391 v předloženém
znění.
23. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2018 Základní
umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 525, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 47411619 v předloženém znění
a návrh akceptuje.

112. schůze RM – 29. 12. 2017
1. RM schvaluje odprodej movitého majetku (TSMS) třetím subjektům za podmínek dle důvodové zprávy a vyřazení movitého majetku dle přílohy – Seznam položek
majetku k vyřazení.
2. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 15 Zámku Slavkov – Austerlitz, přísp. organizace, v předloženém znění.

24. RM schvaluje rozpočet na rok 2018 Základní umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, příspěvková
organizace, se sídlem Komenského náměstí 525, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 47411619 v předloženém znění.
25. RM projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní umělecká škola Františka France Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 525, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 47411619 v předloženém znění a návrh akceptuje.
26. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní
umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 525, 684
01 Slavkov u Brna, IČ: 47411619 v předloženém znění.
27. RM projednala návrh rozpočtu na rok 2018 Dům dětí
a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
70285217 v předloženém znění a návrh akceptuje.
28. RM schvaluje rozpočet na rok 2018 Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
70285217 v předloženém znění.
29. RM projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, přísp. organizace,
se sídlem Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
70285217 v předloženém znění a návrh akceptuje.
30. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Dům dětí
a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
70285217 v předloženém znění.
31. RM schvaluje v souladu s důvodovou zprávou projednávanou v radě města dne 25.1.2017, uzavření příkazní
smlouvy se společností VIA Consult, a.s., IČ: 250 84 275
na administraci veřejné zakázky na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP v rámci projektu:
„Zpřístupnění valů zámku Slavkov u Brna“.
32. RM schvaluje v souladu s důvodovou zprávou projednávanou v radě města dne 25.1.2017, uzavření příkazní
smlouvy se společností VIA Consult, a.s., IČ: 250 84 275
na administraci veřejné zakázky na výkon technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby v rámci projektu: „Obnova zámecké zdi, Slavkov u Brna".
33. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo z 6. 11. 2017 se společností Vyskočil – rozvod plynu,
s.r.o., č.p. 142, 697 01 Věteřov, IČ: 25336878, v rámci probíhající akce „Oprava chodníku ulice Tyršova - Slavkov
u Brna“ dle předloženého návrhu.
34. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě
o dílo z 27.3.2017 se společností Tocháček spol. s r.o.,
IČ:44961367, Slovinská 36, 612 00 Brno, v rámci projektu:
„Obnova fasád budov radnice čp. 64 a čp. 65 – Slavkov
u Brna“ ve znění dle důvodové zprávy.
35. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14 Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění.

113. schůze RM – 12. 1. 2018
1. RM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM
2. RM schvaluje v souladu s usnesením č. 388/21/
ZM/2017 rozpočtové opatření č. 1 v předloženém znění.
3. RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce,
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ:
28085400, týkající se pozemku parc. č. 3711/2 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, jehož vlastníkem je město, dle
přiložené situace (stavba s názvem "Slavkov, kabel NN
Kočí") v předloženém znění.
4. RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
se společností JIMI CZ, a.s., Butovická 296/14, 158 00
Praha, IČ: 253 13 436, v předloženém znění.
5. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky "Zateplení
části polikliniky č.p. 288 s výměnou střešního pláště z keramické krytiny ve Slavkově u Brna" na zhotovitele stavby
dle předložených návrhů zadávacích podmínek soutěže.
6. RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy – sdružené
pojištění vozidla, číslo smlouvy 17864295-17, uzavřenou

mezi městem Slavkov u Brna a Českou pojišťovnou a. s.,
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, DIČ CZ
699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl B, vložka 1664 v předloženém znění.
7. RM bere na vědomí předložený zápis č. 24/2017 z komise pro životní prostředí.
8. RM schvaluje uzavírání darovacích smluv na přijímání
darů na úhradu nákladů spojených s pořádáním 14. městského plesu konaného 12. 1. 2018 a věcných darů na ceny
do tomboly na tomto plese a svěřuje starostovi města Bc.
Michalu Boudnému rozhodování spojená s uzavíráním
těchto darovacích smluv.
9. RM bere na vědomí informaci o stížnostech podaných
za IV. čtvrtletí roku 2017.
10. RM schvaluje vyřazení movitého majetku (TSMS) dle
seznamu přílohy a odprodej dvou stavebních míchaček třetím subjektům za podmínek dle důvodové zprávy.

Úplné znění na www.slavkov.cz
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V prvním kole prezidentské volby ve Slavkově
u Brna zvítězil těsně Miloš Zeman
V prvním kole přímé volby prezidenta republiky 12. a 13. ledna 2018 zvítězil ve Slavkově
Miloš Zeman s 31,35 %. Jako druhý se umístil
Jiří Drahoš s 28,91 %.
Obrovský zájem o druhou přímou volbu prezidenta se projevil velkou účastí voličů. Celorepublikově to bylo 61,88 % (v první volbě
v r. 2013 to bylo 61,31 %). Ve Slavkově se dostavilo do pěti volebních místností 63,72 % voličů (v první volbě 62,37 % voličů).

Slavkov u Brna:
Miloš Zeman
Jiří Drahoš
Pavel Fischer
Michal Horáček
Marek Hilšer
Mirek Topolánek
Jiří Hynek
Petr Hannig
Vratislav Kulhánek
okres Vyškov:
Miloš Zeman
Jiří Drahoš
Pavel Fischer
Marek Hilšer
Michal Horáček
Mirek Topolánek
Jiří Hynek
Petr Hannig
Vratislav Kulhánek
Jihomoravský kraj:
Miloš Zeman
Jiří Drahoš
Pavel Fischer
Marek Hilšer
Michal Horáček
Mirek Topolánek
Jiří Hynek
Petr Hannig
Vratislav Kulhánek

31,35 %
28,91 %
13,79 %
9,16 %
8,95 %
4,93 %
1,80 %
0,79 %
0,33 %
43,97 %
23,64 %
10,07 %
8,58 %
7,55 %
3,67 %
1,41 %
0,63 %
0,44 %
Volební komice v budově radnice • Foto: 2x J. Sláma

39,43 %
25,84 %
12,14 %
8,19 %
7,84 %
4,31 %
1,26 %
0,58 %
0,38 %

Z volební účasti i z výsledků volby je vidět, že voliči ve
Slavkově se celkem přesně shodují s celostátním průměrem.
Do druhé kola postupují první dva kandidáti. Volby se uskuteční v termínu 26. a 27. ledna. Hlasovací lístky budou k dispozici ve volebních místnostech.
O výsledcích 2. kola vás budeme informovat v příštím čísle
Slavkovského zpravodaje.

Zahájení Tříkrálové sbírky • Foto: 2x archiv MÚ

Zahájení Tříkrálové sbírky 2018 ve Slavkově
Ve čtvrtek 4. ledna zavítali
do Slavkova u Brna již tradičně Tři králové. Průvod pořádala v rámci Tříkrálové
sbírky 2018 Oblastní charita Hodonín. Průvod
králů – Kašpara, Melichara a Baltazara doprovázel ředitel Oblastní charity Hodonín pan
Václav Salajka a zaměstnanci charity. Průvod
Tří králů byl přivítán zástupci města a pak

procházel za doprovodu dechové kapely náměstím. Tříkrálovému průvodu přihlíželo
množství zvědavých diváků.
Pozornost, zejména dětí, upoutal i velbloud
a lama, kteří krále letos doprovázeli. Tímto
průvodem byla slavnostně zahájena Tříkrálová sbírka, která se uskutečnila v sobotu
6. ledna.

Stavební úřad a investiční odbor se od února
přestěhují do SC Bonaparte
Většina pracovníků stavebního úřadu a část
odboru správy majetku, investic a rozvoje se
od 5. února přestěhuje na téměř čtyři měsíce
do prostor Společenského centra Bonaparte.
Ve druhém patře budovy Palackého náměstí 64
totiž bude probíhat další etapa oprav elektroinstalace. Kancelář stavebního úřadu bude
především v místnosti divadelní šatny, která
má vchod z Fügnerovy ulice (vchod do posi-

lovny). Pracovníky úřadu územního plánování
pak naleznete v přízemních prostorách budovy
64 – vchod z dvorního traktu, vedle podatelny.
Zaměstnanci odboru správy majetku investic
a rozvoje pak budou mít kanceláře v druhém
patře společenského centra. Detailní informace
o umístění jednotlivých pracovníků naleznete
od února na stránkách města – městský úřad –
vs
kontakty.

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli, všem dobrovolníkům,
kteří jako tři králové koledovali a v neposlední
řadě i všem dárcům, kteří finančně přispěli na
Charitu ČR. Výtěžek letošní sbírky bude použitý na pomoc jednotlivcům i rodinám, které
se ocitnou v krizové situaci, na dovybavení
a opravy kuchyňské linky v Centru denních
služeb ve Slavkově, částečné dofinancování
nákupu automobilu pro charitní pečovatelskou
službu, náklady spojené s přípravou výstavby
Denního centra a noclehárny pro lidi bez přístřeší v Hodoníně a další vybrané projekty.
Za OCH Hodonín Lucie Růžičková

Plesová sezona
2. 2. ples ZŠ Komenského
16. 2. Sportovní ples
17. 2. Rybářský věneček
23. 2. ples ISŠ
24. 2. Motobál
3. 3. Slavkovský maškarák
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Kostelní hodiny • Foto: archiv TSMS
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Hodinový stroj • Foto: archiv TSMS

Slavkovské kostelní hodiny
Nedávno byl v rámci kompletní rekonstrukce Staroměstské radnicev Praze odstaven
orloj. Jenže oprava je jedna věc a děsivé legendy a proroctví věc druhá. Traduje se, že
pokud se orloj zastaví, přijde válka či jiná katastrofa. Jiná pověra hlásá, kdo do orloje jakýmkoli způsobem zasáhne, ten buď zešílí,
nebo zemře. Je to pouhá legenda či mýtus?
A jak jsme na tom u nás ve Slavkově?
Technické služby mají v kompetenci správu
a provoz městských hodin, které jsou umístěny
na kostele Vzkříšení páně. Předkládám tímto
konkrétní parametry a faktické údaje o době
jejich existence. V roce 1903 byla rozebrána
hodinová brána ve spodní části náměstí
a zvony z ní byly nainstalovány ke kostelním
hodinám. Zvon odbíjející čtvrthodiny váží
110 kg a zvon odbíjející celou má hmotnost
260 kg. Celý sloup, zvony a bicí kladiva váží
400 kg. V roce 1907 byl pořízen od firmy J.
Moravus z Brna další stroj, který je nyní uložen na zámku. Tento byl nahrazen současným
strojem od firmy MORAVA, soukromé společnosti pana Václava Dvořáka z Vyškova (po

Hodinový stroj • Foto: archiv TSMS

Technické služby
města Slavkov u Brna
přijmou do trvalého pracovního poměru

znárodnění OPP Vyškov) v tehdejší pořizovací
ceně cca 80.000,-Kč. Tyto hodiny se vyráběly
v malosériovém objemu tří kusů do měsíce.
Čtvrťový stroj s označením 230E s průměrem
hlavního ozubeného jícího kola 230 mm váží
včetně tří protizávaží 190 kg. Právě vlastní mechanický pohon hodinového stroje je protizávažím, které se automaticky vytahuje
elektropohonem. V případě výpadku proudu
má stroj devatenáctihodinovou rezervu chodu.
Při rekonstrukci kostela v roce 1924 byly hodiny v rámci generální opravy opatřeny novým
světelným číselníkem o průměru 235 cm. Minutová ručička váží 5 kg a hodinová ručička
3 kg. Následně při výměně střešní krytiny kostela v roce 1996 bylo odhaleno poškození ostění hodin, a proto byly demontovány
k následné opravě. Ozdoby kamenného ostění
byly zrestaurovány v roce 1999 a na své místo
se hodiny vrací v roce 2000, kdy na silvestra
o půlnoci poprvé odbily a oznámily tak příchod třetího tisíciletí.
Průběžný servis a opravy provádí externě
pro TS již spoustu let hodinář pan Vladimír
Kocourek z Křenovic. Generální opravy jsou
cyklicky nastavené na desetileté období.
Vzhledem k pravidelné preventivní údržbě
a dobrému technickému stavu byla poslední
generální oprava provedena na sklonku roku
2017, po téměř sedmnácti letech. Hodiny sice
vykazovaly správné časové údaje, ovšem s absencí zvukové kulisy, na což někteří občané zareagovali upozorněním nestandardního stavu.
Po dvoutýdenní opravě byly opět v sobotu 16.
prosince odpoledne spuštěny. V době vynucené odstávky hodinového mechanismu byl ciferník dočasně poháněn elektronikou.
Předmětem této poslední opravy byla demontáž věžního hodinového stroje, snesení jednotlivých komponentů po 162 schodech (z toho
134 kamenných a 28 dřevěných), transport do
autorizované dílny, vyčištění strojního mecha-

pracovníka na pozici strojník

Petr Zvonek

Co smí bioodpad
obsahovat a co nesmí

Veřejné toalety jsou nově
přístupné také ve SC Bonaparte

Nástup od března 2018.
Požadujeme: Vyučení technického směru. Řidičské
oprávnění skupiny B,C,T s profesní způsobilostí. Flexibilitu především v rámci zimní pohotovosti.
Výhody: Digitální karta řidiče. Znalost základních
oprav zahradní, zemědělské a stavební techniky. Svářečské oprávnění ZK 135 1.1 a ZK 311 1.1. Trvalé bydliště ve Slavkově u Brna.
Nabídky včetně profesního životopisu zasílejte na
e-mailovou adresu: reditel@tsslavkov.cz

nismu, údržba a repase opotřebených částí
(převážně kluzných pouzder), zpětné vynesení
a kompletace s uvedením do opětovného
chodu. Stejným typem hodinového stroje disponují i okolní města a obce jako Rousínov,
Letonice, Dražovice, Nížkovice a Šaratice. Dle
vyjádření pana Kocourka jsou hodiny ve velmi
dobrém technickém stavu a budeme jen doufat,
že se Slavkovu, stejně jako naší zemi, jakékoliv děsivé proroctví velkým obloukem vyhne.

Ciferník • Foto: archiv TSMS

Od Nového roku město umožnilo využívat
veřejné toalety i ve Společenském domě Bonaparte vedle restaurace. V centru města jsou to již
třetí toalety pro veřejnost. Občané mohou
využívat také WC také na poliklinice a v informačním centru. Od 1. ledna již město nezajišťuje
provoz veřejných toalet v restauraci Wings (Sovs
kolský dům) na Palackého náměstí.

1/2018

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

7

Nové popelnice • Foto: archiv TSMS

Štěpkování větví • Foto: archiv TSMS

Od února vydáváme občanům popelnice na zelený odpad

Žádost

vádíme již téměř deset let. Bohužel ale ani to
nestačí na to, aby se v našem městě stále neobjevovaly nevzhledné hromady listí, odpadu ze
zahrádek apod. Přitom ukládání biologicky rozložitelného odpadu mimo sběrné nádoby představuje porušení obecně závazné vyhlášky, za
kterou hrozí pokuta až do výše 50 000 korun,
která se po opakovaném porušení může stupňovat… Doufám, že tak masivní rozšíření
nádob a kontejnerů pomůže tento nešvar vymýtit bez nutnosti tyto pokuty vymáhat…
• Kdy začne svoz biologického odpadu?
Svozová sezóna těchto nádob tradičně začíná
začátkem dubna s předpokládaným ukončením
do konce října, a to každý lichý týden. Samovs
zřejmě se ale přizpůsobujeme počasí.

KOMPOSTÉR

Jméno: ..............................................................................................................................
Příjmení: ...........................................................................................................................
Adresa: .............................................................................................................................
Telefon: .............................................................................................................................
e-mail*: .............................................................................................................................
Vyplněnou a vystřiženou žádost předejte na podatelně Městského úřadu ve Slavkově u Brna,
Palackého nám. 64 – dvorní trakt
*

případně jiný kontaktní údaj

Žádost

POPELNICE
na bioodpad 240 l

Jméno: ..............................................................................................................................
Příjmení: ...........................................................................................................................
Adresa: .............................................................................................................................
Telefon: .............................................................................................................................
e-mail*: .............................................................................................................................
Vyplněnou a vystřiženou žádost předejte na podatelně Městského úřadu ve Slavkově u Brna,
Palackého nám. 64 – dvorní trakt

✃

*

případně jiný kontaktní údaj

✃

cca 370 tis. Kč pozn. red.), můžeme nabídnout
občanům výpůjčku nádoby zdarma. Za zbylé
peníze jsme zakoupili další kontejnery nebo
nový štěpkovač. Podobně je to i v případě kompostérů, na které zase získal dotaci Dobrovolný
svazek obcí Ždánický les a Politaví. Svoz, likvidace a výdej kompostu bude i nadále pro
občany našeho města zajišťován zdarma.
• Vypadá to, že Slavkov u Brna bude z pohledu systému likvidace biologického odpadu velmi dobře vybaven…
Bezplatný svoz biologicky rozložitelného
odpadu, notabene v takové míře, není ve všech
městech obvyklý. Vždyť povinnost zajistit systém likvidace zeleného odpadu platí pro obce
teprve dva roky a ve Slavkově u Brna jej pro-

✃

Pět set kusů nových hnědých popelnic na
bioodpad jsou od těchto dní složeny v areálu
technických služeb. Pracovníci je budou vydávat v měsíci únoru zdarma Slavkovanům, kteří
si podali žádost na městském úřadě. „Přestože
registrace probíhala v loňském roce, ještě stále
máte šanci si o popelnici zažádat. Stačí přinést
žádost na podatelnu městského úřadu,“ informoval starosta města Michal Boudný. Občané
v loňském roce mohli žádat i o kompostéry. Pět
stovek kompostérů se však bude vydávat až
v další vlně – tedy cca na konci června.
Hnědé popelnice a kompostéry nejsou vše,
o co mohou občané zažádat. Technické služby
díky poskytnuté dotaci z Operačního programu
životního prostředí mají v plánu navýšení počtu
maloobjemových kontejnerů. „Na požádání nabízíme také celoroční individuální přistavení
malých, případně i velkých kontejnerů,“ připomněl ředitel Technických služeb Petr Zvonek.
Slavkov u Brna tak potvrzuje, že v oblasti recyklace biologicky rozložitelného odpadu patří
ke špičce českých měst a obcí.
Na další podrobnosti jsme se zeptali ředitele
Technických služeb města Slavkov u Brna Petra
Zvonka.
• Kdy a kde se budou nádoby na biologicky
rozložitelný odpad vydávat a co k tomu
budu potřebovat?
Občané, kteří mají zájem o nádobu na bioodpad, si musí podat žádost na podatelně městského úřadu. Na základě poskytnutých údajů
pak vytvoříme dohodu o bezplatné zápůjčce,
kterou žadatel podepíše při převzetí nádoby.
Nádoby budeme vydávat v měsíci únoru
v úředních dnech pondělí a středa v termínech:
5., 7., 12., 14., 19., 21., 26. a 28. února od 13
do 17 hodin v areálu provozovny Technických
služeb na ulici Československé armády 1676.
• Můžu zažádat o více popelnic nebo o popelnici i kompostér zároveň?
Záměrem je vybavit slavkovské domácnosti
nádobou nebo kompostérem. Žádosti stále přijímáme a v tuto chvíli si tak rodiny mohou vypůjčit jak na „popelnici“, tak i kompostér
zároveň.
• Za dlouhodobé vypůjčení popelnice ani
kompostéru nemusí občané platit. Jak je to
se svozem?
Díky tomu, že se nám podařilo získat více
než dvoumilionovou dotaci z Operačního
fondu Životní prostředí (se spoluúčastí města
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Koncert M. Křížky a přátel • Foto: 2x archiv MK

Vánoční koncerty Martina Křížky a jeho přátel
V sobotu 16. prosince 2017 proběhly v SC
Bonaparte dva vánoční koncerty Martina
Křížky a jeho přátel. Při této, dá se říct již tradiční akci, se na podiu vystřídalo na 40 účinkujících. Chtěl bych moc poděkovat za
vystoupení Martě Matějové, Viktorii Matušovové, Aleši Slaninovi, Radkovi Novotnému,
dětskému pěveckému sboru při ZUŠ Františka
France Hlásek, smyčcovému kvartetu Indigo
a všem ostatním hudebníkům za profesionální

výkony. Velký dík také patří návštěvníkům vánočních koncertů.
Jsem rád, že si tato akce za těch několik let
našla své obecenstvo, které je rok od roku početnější. Samozřejmě by tato akce nebyla zdaleka tak úspěšná, pokud by na účinkující
nebylo vidět nebo je nebylo slyšet, proto smekám před výkonem lidí, kteří vystoupení profesionálně nasvítili a nazvučili. Příprava
koncertů je od roku náročnější, protože se Vám

snažíme vždy přinést něco nového a tak je nám
velkou odměnou a zadostiučiněním vřelý potlesk skvělého obecenstva po ukončení koncertu a my si opět můžeme říct, že to za tu
námahu stálo a těšíme se v tu chvíli na další
rok. Již v tuto chvíli můžeme prozradit, že následující ročník této zdařilé akce proběhne na
tom samém místě 15. prosince 2018. Budu se
tedy na Vás se svými hosty opět těšit příští rok
MK
v adventním čase!

Cimbálová muzika • Foto: archiv MÚ

Městský ples otevřel taneční sezonu
Městský ples v pátek 12. ledna otevřel plesovou sezonu ve Slavkově u Brna. Děkujeme
všem partnerům, kteří letos přispěli nádhernými a hodnotnými cenami do tomboly. Speciální poděkování patří také panu JUDr. Janu

Kovaříkovi, který vydražil dres Pavla Boudného. Výtěžek z plesu, dražby a darů poputuje
na účet spolku Bojovníček Luky, který pomáhá
Lukáškovi Pospíšilovi ze Slavkova s náročnou
a nákladnou rehabilitací po operaci mozku. vs

Městský ples • Foto: archiv MÚ

Vydražený dres na pomoc Lukáškovi • Foto: archiv MÚ
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www.zamek-slavkov.cz

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

Zveme Vás…
Jestli už se těšíte na sluníčko stejně jako my,
věříme, že Vás zahřeje přehled toho nejzajímavějšího, co nás v příštím roce čeká.
První víkend po zahájení sezóny, tedy 24.
a 25 března se přijďte inspirovat na Veliko-

Vystoupení souboru Ondráš • Foto: R. Lánský

noční výstavu. Zahrádkáře jistě potěší tradiční
Jarní trhy 21. dubna, kdy se kolem zámku přeženou i jezdci na koních. V květnu nás čekají
hned dvě výstavy těch nejposlušnějších pejsků
v zámeckém parku a přivítáme také paní Ivu
Hüttnerovou osobně, které bude od zahájení
sezóny zasvěcená přízemní místnost před kavárnou. Chybět nebudou ani koncerty vážné
hudby v podobě J. Strauss orchestru a festivalu Concentus Moraviae v průběhu května
a června. Společně oslavíme také Dny Slavkova a den dětí v zámeckém parku, kde pár dní
na to vystoupí hudební hvězdy festivalu Topfest. O tradičním setkání historických automobilů v novém kabátě, jste jistě již slyšeli.
V kalendáři si poznačte 30. červen. Promítání
pod širým nebem nás čeká na přelomu července a srpna a týden po skončení oblíbeného
Letního filmového festivalu, tedy 11. 8., Vás
Napoleonské hry zavedou zpět do 19. století.

Dýňobraní • Foto: archiv zámku

Na konec léta jsme si pro Vás připravili dvě
zbrusu nové akce – Sousedská sklizeň a Bramboriáda. O tom ale více v příště. Podzim už tradičně přinese Václavský jarmark a Zámecké
dýňobraní. První prosincový víkend zavzpomínáme na bitvu roku 1805 a v neděli k nám
na zámek zavítá svatý Mikuláš.
Chcete-li vědět více, navštivte náš kalendář
akcí na www.zamek-slavkov.cz, který se už
pěkně plní. Bedlivě sledujte i náš Facebook
a soutěžte o volňásky na některou z připravoZS-A
vaných akcí.

Hvězdné manýry • Foto: 2x archiv divadla

Hvězdné manýry
Hvězdné manýry jsou tak povedená, rychlá
a bláznivá fraška, že by se za ni nemusel stydět
ani mistr tohoto žánru Feydeau. Odehrává se
ve velice elegantním hotelu v Palm Beach
v roce 1942. Má se uskutečnit koncert s beneficí na podporu amerických válečných výdajů

a organizátoři se neobejdou bez dvou hvězd,
které spolehlivě plní sály a pokladny. Jenže to
má jeden háček.
Dvě zmíněné umělkyně se nesnášejí a potkají-li se na jevišti, neváhají zajít až k fyzickému napadení. Jak je ubytovat, aby se
nepotkaly? Ředitel hotelu připraví přesný plán,
který ale od začátku selhává. Vydrží ale jeho
nervy až do konce? Bude to těžké, protože obě
hvězdy mají své manýry a nekompromisně vyžadují to nejlepší apartmá. Nešťastnou náhodou tedy skončí každá v jedné z jeho ložnic
a strašlivý výbuch je jen otázkou času.
Lístky na představení, které se uskuteční 12.
dubna od 19 hodin v SC Bonaparte, zakoupíte

Nebyla to Pátá, byla to Devátá
Jsou-li dva, může se zrodit láska. Vstoupí-li
mezi ně třetí, vznikne drama. Vážné nebo
směšné, často obojí, střídavě i současně. Nejčastějším námětem měšťácké komedie (od jejich výšin až po pokleslý „bulvár“) se stává
manželská nevěra a nejčastějším situačním
schématem trojúhelník v různých rafinovanějších kombinacích. Častým používáním se
ovšem trojúhelník opotřeboval a jeho současným autorským uživatelům nezbývá než
pracně hledat jeho dosud nevyčerpané možnosti. Italskému dramatikovi se v komedii Nebyla to Pátá, byla to Devátá (rozuměj: nikoli

Beethovenova „Osudová“ symfonie, ale poslední „Devátá“ s Ódou na radost) podařilo objevit možnost vskutku originální, ba přímo
senzační.
Popis patří divadelnímu představení „Nebyla to Pátá, byla to Devátá“, které můžete
vidět 8. března od 19 hodin v SC Bonaparte.
Vstupenky na tuto komedii, která je skvělá nejenom svým námětem, nýbrž i mistrnými dialogy, lze zakoupit na Informačním centru
Slavkov u Brna v ceně 280–360 Kč. Rezervaci
můžete provést již dnes na www.zamek-slavZS-A
kov.cz/predprodej. Těšíme se na Vás!

na IC Slavkov u Brna od 290 Kč. Rezervace
možná na www.zamek-slavkov.cz/předprodej.
Herci z divadelní společnosti Háta se na Vás
ZS-A
těší!
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Předprodej vstupenek
na zámeckém webu

Stromek ISŠ • Foto: archiv zámku

Stromek MŠ • Foto: archiv zámku

Stromek ZŠ • Foto: archiv zámku

Již od minulého roku si můžete rezervovat
vstupenky na představení konaná ve Slavkově
pomocí zámeckého webu. Plánová představení
najdete na stránce www.zamek-slavkov.cz
v sekci předprodej, kde lze vstupenky rezervovat. Následně si je vyzvednete v Informačním
centru Slavkov u Brna, Palackého náměstí 1.
Můžete také využít možnosti zakoupení vstupenky přes platební bránu GoPay, čímž vše vyřešíte z pohodlí domova. Stačí jen sledovat
zámecký web a vstupenky na zajímavá předZS-A
stavení Vám již neutečou.

Zámecká soutěž o nejkrásnější stromeček
V rámci zámecké výstavy betlémů Bohumila Duška se uskutečnila výstava vánočně
nazdobených stromečků. Návštěvníci výstavy
měli možnost hlasováním zvolit ten nejkrásnější. A výsledky? Na 1. místě se umístil stromeček ISŠ Slavkov u Brna. Na místě 2. (jen
o 3 hlasy méně) se umístil stromeček MŠ Zví-

dálek a na místě 3. stromeček ZŠ Tyršova. Na
výherce čeká poukázka na volný vstup v rámci
výstavy Lego 2018. Velké poděkování patří
všem, kteří se do soutěže zapojili – ISŠ Slavkov u Brna, MŠ Zvídálek, ZŠ Tyršova, družina
ZŠ Komenského, KC Korálky a Monty club.
ZS-A

Provoz zámku v zimním období
Zámek Slavkov – Austerlitz je se svými prohlídkovými trasami pro veřejnost uzavřen do
22. března 2018. V tomto období je možná
návštěva pouze po předchozí rezervaci, a to za
příplatek 200 % a pouze skupinám nad 10
osob. Jelikož v tomto období probíhá úklid,

Michal je kvítko
Dovolujeme si pozvat všechny děti a přestavení Michala Nesvadby s názvem „Michal je
kvítko“, které se uskuteční 11. února 2018
v SC Bonaparte. Poslední lístky je možné zakoupit na IC Slavkov u Brna. Srdečně zveme.
ZS-A

prohlídková trasa může být přizpůsobena momentální situaci a do některých místností nemusí být možný vstup. Alespoň dvě křídla
zámku však máme zpravidla k dispozici.
Expozice „Austerlitz, malé město velkých
dějin“ je přístupná celoročně, tedy i v tomto
období. Do 22. března můžete expozici navštívit od pondělí do pátku v čase 9–15 hod.,
a to po předchozí domluvě na tel. 736 504 442
(příp. 725 406 962). Mimo otevírací dobu
je možný vstup pouze pro skupiny nad 10
osob za 100% příplatek. Od 23. 3. 2018 je
expozice přístupná souběžně s otevírací dobou
zámku, tedy od úterý do neděle v čase 9–16
ZS-A
hodin.

Iva Hüttnerová

Beseda s paní Hüttnerovou
Součástí zahájení zámecké sezony 2018
bude upoutávka na besedu s malířkou a herečkou paní Ivou Hüttnerovou, která se uskuteční
17. května 2018 v 17 hod. v Divadelním sále.
Zveme vás na malou procházku jejími krásnými obrázky, které budou vystaveny v místnosti před kavárnou, která je volně přístupná
ZS-A
všem návštěvníkům zámku.

Zahájení sezony na zámku
Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na
slavnostní zahájení nové sezony Zámku Slavkov
– Austerlitz, které se ponese v duchu první republiky. Brány zámku se pro veřejnost opět otevřou ve čtvrtek 22. března 2018 v 16 hodin
výstavou Lego a výstavou I. Hüttnerové. ZS-A

Výstava LEGO
Oblíbená stavebnice Lego míří k Vám. Koncem března bude pro Vás zahájena výstava Lega
na Zámku Slavkov – Austerlitz. Pro děti bude k dispozici dětský koutek se stavebnicemi, kde
si budou moci sami vyzkoušet svoji tvořivost a fantazii. Udělejte si výlet do éry rytířských
soubojů, nebo do věku, kdy nebe křižují vesmírné lodě Star Wars. Navštivte své hrdiny ze seriálu Simpsons, filmu Toy Story nebo postavičky od Disney. Fascinovat Vás bude propracovaný
model ruského kola a další interaktivní exponáty. Přijďte nás navštívit a objevit tak kouzelný
ZS-A
svět Lega. Výstava je vhodná pro všechny věkové kategorie.

Svatby na zámku
Hledáte jedinečné prostory pro Váš svatební
den? Toužíte po nezapomenutelném svatebním
zážitku? Zámek Slavkov – Austerlitz je pro Vás
tím pravým místem nejen pro svatební obřad,
ale také na hostinu nebo pořízení svatebních
fotografií.
Svatební obřad lze uspořádat v kapli sv.
Kříže, Historickém sále, Divadelním sále, nebo
také pod širým nebem v zámeckém parku.
Svatby v roce 2018 budou v duchu jednoduchosti, radosti a svobody. Věřte svým pocitům,
poslouchejte touhu svého srdce a zažijete
kouzlo romantiky s nádechem historie.
Váš svatební den na Zámku Slavkov – Austerlitz bude plný originality, na kterou budete
ZS-A
vzpomínat ještě dlouho po svatbě.

Přijímáme nové průvodce
Hledáte možnost přivýdělku a zajímá Vás
historie? Zámek Slavkov – Austerlitz nabízí
vhodným uchazečům (od studentů až po aktivní důchodce) dlouhodobou brigádu v příjemném prostředí a přátelském kolektivu.
Požadujeme profesionální a příjemné vystupování, komunikativnost a ochotný přístup.
Výhodou je znalost cizího jazyka, časová flexibilita nebo umělecké zaměření.
Strukturovaný životopis s motivačním dopisem prosím posílejte do 9. 2. 2018 na email kucera@zamek-slavkov.cz nebo na
adresu Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého
vs
nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna.
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Program kina Jas – únor
sobota 3. února, 19.30 hodin

VÍNO NÁS SPOJUJE

Ilustr. foto R. Lánský

Veteranfest
Prvorepubliková atmosféra, stovky krásných
vozidel, ženy oblečené v dobových kostýmech
a bohatý doprovodný program, který je koncipován nejen pro milovníky historie, ale pro
celou rodinu, slibují jistě nezapomenutelný zážitek. Pojďme společně 30. června navázat na
tradiční setkání historických automobilů ve
Slavkově – Veteranfest. Novinky můžete sledovat na www.zamek-slavkov.cz nebo přímo
ZS-A
v události na Facebooku zámku.

Únorový program
v kině trochu jinak
Vážení přátelé dobrého filmu. V dnešní době
až drtivým způsobem válcuje hollywoodská,
respektive americká, produkce všechny
ostatní. To ale ovšem neznamená, že by se netočily v jiných zemích filmy. Samozřejmě, že
točí a rozhodně stojí za zhlédnutí. Proto jsme
se rozhodli, že celý únor budeme dávat filmy
původem z Evropy. Dovolte tedy, abychom
Vás tímto na ně pozvali.
První únorový víkend bude zaměřen na francouzský film. Nabízíme Vám dva snímky, a to
Víno nás spojuje, a jak už samotný název napovídá, tak film bude o vínu a také o rodinných
vazbách. Druhý film Na shledanou tam na
hoře je hořkou komedii odehrávající se po
První světové válce.
Následující víkend se pak můžete těšit na severskou produkci, konkrétně norský provokativní snímek Thelma vyprávějící o mladé
dospívající dívce, která v sobě začíná objevovat skrytá tajemství. Nedělní večer nás čeká
sice již starší, ale o to více zajímavý snímek
Děvče ze sirkárny, který je dlouhodobě velmi
dobře přijímán kritiky a rozhodně byste si jej
neměli nechat ujít.
Třetí únorový víkend na Vás čekají filmy
z ruské produkce, která se z našich kin prakticky vytratila. V sobotu 17.2. můžete spatřit
historický film Viking, který se odehrává v 10.
století v Kyjevské Rusi a v neděli můžete vidět
film s názvem Ochránci, kteří jsou ruskou variantu amerických superhrdinů Avengers, Justice League či X-men.
Poslední víkend 24.2. a 25.2. zakončíme
britsko-irským filmem Zabití posvátného jelena, který obdržel v loňském roce cenu
v Cannes za nejlepší scénář. Rozhodně si tedy
nenechte tento film o kardiochirurgovi a jeho
zájmu o mladého chlapce ujít. Celou filmovou
exkurzi zakončíme v Německu filmem Odnikud s Dianou Kruger v hlavní roli ženy, která
přišla o celou rodinu a odmítla se s tím jen tak
smířit. Za tento výkon si hlavní představitelka
odnesla cenu z Cannes a film dostal Zlatý glóbus za nejlepší zahraniční film.
Doufáme tedy, že se Vám naše filmová nabídka bude líbit a budeme se těšit na Vaši návštěvu v našem kině.
Za kolektiv slavkovského kina Luděk Červinka

Jean už deset let cestuje po světě a zpřetrhal všechna pouta, která ho spojovala s rodinou žijící v Burgundsku. Jeho otec ale vážně
onemocní, a tak se po letech musí vrátit do krajiny svého dětství. Je konec léta, blíží se vinobraní a po otcově smrti se Jean musí
spolu se svými sourozenci domluvit, co bude se zděděným rodinným vinohradem. Otec jim odkázal vinohrad i dům s podmínkou,
že bez souhlasu obou sourozenců žádný z nich nesmí volně nakládat se svým podílem, a navíc každý má předkupní právo na
podíly ostatních. Také musí zaplatit vysokou dědickou daň. A to je postaví před dilema – mají vinohrady, dům i vinařství udržet či
prodat? Těžké rozhodování je především před Jeanem, který zanechal v Austrálii partnerku i syna. Tři sourozenci tak postupně
upevňují nejen vztah k vinohradu ale i vztahy mezi sebou samými, mezi svými nejbližšími. Postupně je spojuje společná práce,
vzpomínky na prožité dětství, a především jejich láska k vínu. Režie: Cédric Klapisch. Hrají: Hrají: Pio Marmaï, Ana Girardot, François
Civil, María Valverde. Žánr: Drama
113 minut, mládeži přístupný od 12 let, české titulky, vstupné 70 Kč
neděle 4. února, 19.30 hodin

NA SHLEDANOU TAM NA HOŘE
Listopad 1918. Do konce světové války zbývá jen pár dní. Poručík Henri d Aulnay-Pradelle je přesto ochotný kvůli uznání a povýšení
jít i přes mrtvoly a posílá svou jednotku do nesmyslného útoku. Tato zbytečná zteč na kótu 113 nerozlučitelně spojí dva vojíny, nenápadného účetního Alberta a nadaného umělce z bohaté rodiny Édouarda. Albert skončí po výbuchu zasypaný v zákopu a Édouard
ho vyhrabe a zachrání. Hned nato jej ale zasáhne střep a přijde o kus obličeje. Toto znetvoření ovlivní životní příběh obou vojáků
i po demobilizaci. Albert se stane Édouardovým pečovatelem, a nakonec společně připraví monumentální podvod postavený na
národním uctívání válečných hrdinů pomocí pomníků. A poručík Pradelle mezitím bezostyšně vydělává na státní zakázce založené
na exhumaci padlých a na výstavbě válečných hřbitovů. Jejich cesty se tak musí zákonitě protnout. Režie: Albert Dupontel. Hrají:
Hrají: Mélanie Thierry, Émilie Dequenne, Niels Arestrup, Albert Dupontel. Žánr: Drama/komedie
117 minut, mládeži přístupný od 12 let, české titulky, vstupné 70 Kč
sobota 10. února, 19.30 hodin

THELMA
Křehká Thelma právě nastoupila na vysokou školu. I přes urputnou snahu jejich rodičů kontrolovat každý její krok poprvé zakouší
nezávislost a vír studentského života. Když se však zamiluje do krásné spolužačky Anji, začnou se v jejím okolí dít nevysvětlitelné
a děsivé události a Thelma s hrůzou zjišťuje, že jejich příčinou je možná ona samotná. Uhrančivý thriller o nejtemnějších lidských
touhách, rodinných prokletích a zakázané lásce natočil jeden z nejtalentovanějších skandinávských tvůrců současnosti Joachim
Trier. Režie: Joachim Trier. Hrají: Eili Harboe, Kaya Wilkins, Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen. Žánr: Thriller
116 minut, mládeži přístupný od 15 let, české titulky, vstupné 70 Kč
neděle 11. února, 19.30 hodin

DĚVČE ZE SIRKÁRNY
V osmdesátých letech se ve Finsku často mluvilo o tom, že problémem finského filmu je nedostatek dobrých námětů. Kaurismäkiho
tehdy napadlo, že podkladem pro dobrý námět se může stát například obyčejná sirka: Kde se vyrábějí sirky? – Nejspíš v nějaké továrně. – A kdo je tam vyrábí? – Snad nějaké děvče. – A kam jde děvče po práci? – Možná domů. – Co na něj doma čeká? – Možná
úchylný otec. Rozvinutím tohoto elementárního dějového řetězce vzniká na konci drama téměř antických rozměrů. Režie: Aki Kaurismäki. Hrají: Kati Outinen, Elina Salo, Esko Nikkari, Vesa Vierikko. Žánr: Drama/komedie
68 minut, mládeži přístupný, české titulky, vstupné 70 Kč
sobota 17. února, 19.30 hodin

VIKING
Kyjevská Rus, konec 10. století. Po smrti vládce Kyjevské Rusi Svjatoslava I. vypukl bratrovražedný boj mezi jeho syny. Z něj vychází
vítězně Jaropolk. Oleg je mrtev a mladý kníže Vladimir prchá do Švédska. Zde během let shromáždí vojsko vikingských žoldáků
a v jeho čele se vrací, aby dobyl Kyjev a sjednotil říši. Režie: Andrej Kravčuk. Hrají: Danila Kozlovskij, Světlana Chodčenkova, Maxim
Suchanov. Žánr: Historický/drama
133 minut, mládeži přístupný, české titulky, vstupné: 70 Kč
neděle 18. února, 19.30 hodin

OCHRÁNCI
Během studené války dostala tajná vojenská organizace „Patriot" za úkol vytvořit skupinu superhrdinů, kteří budou chránit svou
vlast před nadpřirozenou hrozbou. Vědci vybrali čtyři jedince z různých koutů Sovětského svazu a úpravami jejich DNA, aby u nich
rozvinuli superschopnosti. Časy se však změnily a hrdinové museli po dlouhá léta žít v utajení. Když se ale objeví nová hrozba,
strašlivější a nebezpečnější než cokoliv, s čím se Ochránci kdy setkali, musí se vydat znovu do akce... Režie: Sarik Andreasjan. Hrají:
Anton Pampušnyj, Sanžar Madijev, Valerija Škirando. Žánr: Akční.
89 minut, mládeži přístupný od 12 let, české titulky, vstupné 70 Kč
sobota 24. února, 19.30 hodin

ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA
Špičkový kardiochirurg žije spořádaný život se svou spořádanou ženou a dvěma dětmi. Je v něm jediná podezřelá věc: šestnáctiletý
Martin, s nímž se vídá a kterého pomalu, ale jistě zatahuje do své rodiny. Aniž by to věděl, přivolává na sebe tragédii antických
rozměrů. I když se Martin zdá být obyčejný teenager, ve skutečnosti v něm dříme schopnost, pro kterou neexistuje racionální vysvětlení. Režie: Yorgos Lanthimos. Hrají: Colin Farrell, Nicole Kidman, Barry Keoghan, Alicia Silverstone. Žánr: Drama/mysteriózní
121 minut, mládeži přístupný od 15 let, české titulky, vstupné 70 Kč
neděle 25. února, 19.30 hodin

ODNIKUD
Život Katji se otřese v základech, když při bombovém útoku přichází o syna a manžela. Rodina a přátelé se jí snaží být v těžkých
chvílích oporou, Katja ovšem nemůže jít dál s vědomím, že vrazi její rodiny chodí beztrestně po svobodě. V hlavní roli thrilleru
o pomstě a spravedlnosti exceluje Diane Kruger. Režie: Fatih Akin. Hrají: Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar, Samia Muriel
Chancrin. Žánr: Drama/krimi
106 minut, mládeži přístupný od 15 let, české titulky, vstupné 70 Kč
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Včeličky u jesliček • Foto: 2x archiv školy

Co bychom dali Ježíškovi?
Každý jistě rád vzpomíná na své dětství
a prožívání toho nejkrásnějšího období v roce,
kdy dětská dušička dvojnásob vnímá tajemno
spojené s čekáním na Vánoce a příchod Ježíška. Proto se každoročně snažíme o to, aby advent plynul bez stresu a spěchu ze zachováním
lidových tradic a zvyků našich předků a děti
prožívaly vše, co k tomu patří.
Tento jedinečný čas už tak trochu začíná příjezdem sv. Martina, který 11. listopadu navštívil děti v jednotlivých třídách a vyprávěl jim
svůj příběh.
Od té chvíle čas rychle plynul, výzdoba
v šatnách i třídách se měnila ve sněhové
vločky, hvězdičky, andílky, ale i Mikuláše
a čertíky a než jsme se nadáli zapálili jsme
první svíci na adventním věnci. Děti postupně
přivítaly vzácné návštěvy – Barborku, která
nám přinesla větvičky třešní, důstojného Mi-

kuláše a anděla i neposedného čertíka, či Lucii,
která zkontrolovala zda jsou děti pořádné.
K radostnému prožití předvánočního období
patřila i dílnička pro děti a rodiče.
Děti přednesly báseň, zazpívaly písničky
a potom se již s chutí pustily do výroby „zasněženého“ svícnu, či vánočního ubrousku.
Rodiče a děti si tak vzájemně dali dárek – společně prožité chvíle, které nic nenahradí.
A již tu byl poslední předvánoční týden.
Malí zpěváčci se učili koledy, vnímali vůni
skořice, perníčků, cukroví, které napekly maminky, připravovali třídu na příchod Ježíška.
Konečně jsme uslyšeli tajemné zvonění a pod
stromečkem našli dárečky.To bylo radosti. Děti
však na Ježíška také myslely a namalovaly dárečky, které by mu chtěly dát – plyšáky, panenky, teplé mlíčko, autíčka, botičky i kožíšek,
aby mu nebyla zima.

Po vánočních prázdninách jsme se všichni
ze Zvídálka sešli ve slavkovském kostele, abychom za doprovodu varhan zazpívali koledy
a poslechli si vánoční písně. Andílci i černoušek v jesličkách ochotně kývali hlavičkami
a děkovali za korunky, které dostali do pokladničky. Následující den jsme s dětmi navštívili
betlém v klášteře u Sester. Děti zaujaly větší
postavy v jesličkách, dobře poznaly tři krále,
kteří nesli vzácné dary. Zvláště je zaujal andílek, který zpíval koledy. Všichni byli překvapeni, když malá Nikolka ze třídy Včelek
zazpívala u jesliček latinsky Adeste fideles.
Rozloučili jsme se tak s vánoční dobou. Přejeme nám všem, abychom měli Vánoce ve
svých srdcích po celý rok, protože už i naše
dětí ví, že lásku, pokoj a porozumění bychom
si měli dávat co nejčastěji.
P. učitelky ze třídy Včeliček

Členové Glitter Stars se stali Ježíškovými vnoučaty
Ježíškova vnoučata je projekt Českého rozhlasu, jehož cílem je v předvánočním čase splnit přání lidem, kteří dárek nedostali celou

věčnost. Tedy osamělým babičkám a dědečkům v domovech pro seniory. Naši sportovci
se rozhodli obdarovat pana Antonína z vizo-

vického sanatoria Topas, jehož přáním byla
tepláková souprava. Spolu s dárkem byl zaslán
panu Antonínovi i dopis, ve kterém bylo vánoční přání i s podrobným popisem našeho
sportu – cheerleadingu. Přejeme si, aby náš
dárek udělal panu Antonínovi radost.
Podobně bychom chtěli i našim fanouškům
popřát pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a úspěRenáta Macharová
chů v novém.

Denně aktuality ze Slavkova
Glitter Stars • Foto: archiv GS

www.veslavkove.cz
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Vánoční jarmark
Ve středu 20. prosince se za zvuku koled
konal v naší škole již tradiční vánoční jarmark.
Jako každý rok přilákal velký počet návštěvníků
z řad rodičů, bývalých žáků, ale i pamětníků. Ti
přišli v předvánočním čase zavzpomínat na svá
školní léta.
Žáci spolu s pedagogy nabízeli všem příchozím u svých tříd především své vánoční výrobky. K ochutnání pak byly různé druhy
vánočního cukroví i další občerstvení, které
přichystali žáci vyšších ročníků.
Tentokrát na děti čekalo i malé zpestření
v podobě malování na obličej.
Školní vánoční jarmark na ZŠ Komenského
se tak stal pro mnoho z nás milým adventním
pozastavením, plným úsměvů, dobré nálady
Eva Dušková
a příjemných setkání.
Besídka ve školní družině • Foto: archiv ŠD

Ples školy
Základní škola Komenského Slavkov u Brna
a Spolek rodičů a přátel školy si Vás dovoluje
pozvat na školní ples, který se koná v pátek
2. února 2018 ve Společenském domě Bonaparte. Zahájení ve 20 hodin. Vstupné 150 Kč.

Florbalové turnaje
Na začátku ledna jsme na naší škole pořádali
dvě krajská finále celorepublikového turnaje
ve florbalu a to v kategorii mladších žáků
a žákyň. 9. ledna proběhl turnaj chlapců, kterého se účastnil i tým naší školy, který po nepříliš oslnivých výsledcích skončil na sedmém
místě. Nutno doplnit, že náš tým je mladý,
hraje v něm dobrá půlka žáků šesté třídy a obstát v konkurenci s týmy, které byli plné osmáků, je obtížné. Vítězem se stali žáci ze
Znojma.
Dne 11. ledna se konal turnaj dívek. Dívky
se prezentovaly obrovským zápalem pro hru
a touhou ukázat to nejlepší. Bojovností a zápalem se podařilo vyhrát jeden zápas ve skupině 4:0 a postoupit do penaltového rozstřelu
o páté místo v kraji. Samostatné nájezdy
zvládla děvčata výborně a jasně soupeřky přestřílela, čímž se podařilo dívkám vybojovat 5.
Martin Bauer, učitel TV
místo v kraji.

Vánoční besídka ve školní družině
Ani ve školní družině nemohla chybět také
trocha té vánoční atmosféry, která u dětí vzbuzovala spoustu emocí a hlavně nadšení. Ze
všeho nejvíce se těšily a netrpělivě očekávaly
příchod Ježíška s dárečky. A tak byla nadílka
už o pár dnů dříve. Dne 21. 12. 2017 jsme pořádali "Vánoční besídku", při které v každém
oddělení nechal Ježíšek pod stromečkem nějaké to překvapení pro děti v podobě her a hraček do školní družiny. Kromě dárků na děti
čekal plný stůl dobrot a ochutnávek cukroví

různých druhů, které nabalily šikovné a starostlivé maminky. Ale naše besídka nebyla samozřejmě jen o dobrém jídle a pití,
sladkostech či množství dárků. S dětmi jsme
se naladili na Vánoce zpěvem známých koled,
zahráli jsme si zábavné hry s vánoční tématikou a trošku i zasoutěžili. Hlavně jsme si to
společně s dětmi užili a krásně prožili ty nejkrásnější svátky v roce, ke kterým adventní čas
a Vánoce rozhodně patří. Děkujeme Ježíšku!
Za kolektiv ŠD vychovatelka Dominika Jiráčková

Vánoční olympiáda
Poslední školní den v roce 2017 jsme zasvětili na naší škole sportování. Celý druhý stupeň
se účastnil Vánoční olympiády, která se stala
tradiční sportovní předvánoční akcí. Do tohoto
klání se zapojuje díky výběru soutěžních disciplín velká část žáků každé třídy. Letos jsme
soutěžili například ve stolním tenise, přetahování lanem, ve výdrži v labilní poloze, ve překonávání tratě s ping-pongovým míčkem
neseným na lžíci atd.
Třídy soutěží jednak mezi sebou v jednotlivých ročnících a jednak se vyhlašuje celkový
vítěz. Do soutěže o celkové prvenství se počítají disciplíny, které stírají věkové rozdíly. V letošní olympiádě zvítězily v jednotlivých
ročnících třídy 9.A, 8.B , 7.C a 6.A. Celkovým
vítězem se stala třída 7.C. Všem vítězům blaMartin Bauer, učitel TV
hopřejeme.

Kouzelník ve školní družině • Foto: archiv ŠD

Kouzelné Vánoce aneb Začarovaná družina!
Jak už to v prosinci bývá, všechno na nás
přímo srší vánoční a tak trochu až kouzelnou
atmosférou. A aby právě té magičnosti nebylo
málo, školní družinu při ZŠ Komenského
v tento krásný adventní čas navštívil kouzelník
KATONAS, který si děti absolutně získal
svým prvním vystoupením na jaře. Děti se netrpělivě těšily na pondělí 11. prosince a na to,
čím je očaruje tentokrát.
Od samého začátku kouzelnické show vychovatelky pozorovaly úžas a nechápavý výraz
v obličejích dětí, ze kterých šlo jasně vyčíst
„Jak to ten pán dělá?“. Nikdo nemohl uvěřit
svým očím, jak se kouzelníkovi podařilo z ply-

šového pejska vyčarovat živého nebo například
to, jak se mu do pouhé dlaně mohl vejít tak
ohromný počet šátků všemožných barev.
Z představení si děti odnášely nejen spoustu
úžasných zážitků, ale také modelovací balonek, ze kterého kouzelník před jejich zraky vytvaroval pejska a to se dětem samozřejmě
velice líbilo. Vydařenost akce nám potvrzovaly
nejen nadšené a rozzářené obličeje všech
zúčastněných, ale také to, že po návratu do
školní družiny děti v odděleních vymýšlely
různá kouzla a triky. Byly to skutečně ty pravé
„kouzelné Vánoce“ !
Za kolektiv ŠD vychovatelka Kristýna Maradová
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Třeťáci na návštěvě
v Lázeňském domě
Ve středu 13. prosince navštívili žáci třetí
třídy Lázeňský dům B. Braun ve Slavkově na
Zlaté Hoře.
Děti se setkaly se seniory a zaměstnanci,
kteří pro ně připravili tvořivou dílničku a malé
občerstvení. Děti vyrobily pro každého vánoční přání, které pak všem seniorům předaly
a popřály krásné Vánoce. Nakonec děti ozdobily vánoční stromeček a zazpívaly veselé vánoční písničky. Návštěva se nám moc líbila.
Děkujeme paní Novotné a paní Floriánové za
pozvání a všem zaměstnancům i seniorům
přejeme hodně zdraví a štěstí v novém roce.

Vánoce s Tyršovkou • Foto: archiv školy

zšt

Vánoce s Tyršovkou
K pohodě a klidu předvánočního období se
vynasnažili přispět žáci naší školy se svými učiteli, kteří připravili pro rodiče a přátele školy letošní vánoční akademii. Tentokrát se nesla spíše
ve veselejším duchu. Děti prvních tří ročníků za-

zpívaly, zatančily a zahrály příběh o Ježíškovi.
Následovalo několik vystoupení, ve kterých
starší žáci ukázali pěvecký, taneční a hudební talent. Na závěr programu překvapila diváky svým
vystoupením také část učitelského sboru. zšt

Jak to vypadá v pátek
před Vánocemi ve škole
Žáci hlavně počítají s tím, že se nebudou poslední den před Vánocemi učit. Tak trochu
s tím počítají i učitelé, a proto chlapci z druhého stupně strávili tento den v tělocvičně při
turnaji ve florbale.
Dívky ze 7.A využily nepřítomnosti chlapců
a proměnily svoji třídu v kosmetický salón.
Dokonce si sem pozvaly profesionální kosmetičku paní Moniku Jakoubkovou, bývalou žákyni naší školy, která velmi ochotně vyšla
vstříc všem dívčím přáním. Ukázala dívkám,
jak se správné líčit, aby výsledek byl vkusný
a odpovídající jejich věku. Především je však
naučila, jak pečovat o pleť.
Za její velkou ochotu a nadšení, které
u dívek svým milým přístupem vyvolala, jí
vd
patří náš velký dík.

Sedmáci na horách • Foto: archiv školy

Lyžařský výcvikový kurz 2018
Lyžařský výcvikový kurz žáků sedmých
ročníků Základní školy Tyršova ve Slavkově
u Brna probíhal opět v Karlově pod Pradědem. Ubytování bylo také zajištěno jako
na předchozích kurzech v penzionu U Bohouše. Žáci si opět mohli zvolit zaměření
výuky kurzu na lyžích nebo na snowboardu.

Kurz všichni zúčastnění žáci velmi dobře
zvládli. Začátečníci si osvojili základní dovednosti i s jízdou na vleku a pokročilí se
v technice jízdy na lyžích či snowboardu zdokonalili. Letošní lyžařský výcvikový kurz je
možné hodnotit na výbornou!
Hana Charvátová
Návštěva Českého rozhlasu • Foto: archiv DDM

Mladé reportérky objevovaly brněnské redakce
Jaký je rozdíl v práci píšícího a rozhlasového redaktora, jak vznikají noviny nebo jak
to vypadá v kabině moderátora, který hlásí
zprávy. Nejen to mohly na vlastní kůži zjistit
„mladé reportérky“, které v rámci kroužku při
Domu dětí a mládeže navštívily redakce Mladé
fronty DNES a Českého rozhlasu Brno. Šéfredaktor brněnské redakce MF Dnes Petr Škarda

provedl čtyřčlennou skupinku redakcí, vysvětlil jim každodenní rytmus novinářů a zasvětil
do organizace mediálního domu MAFRA. Na
exkurzi v Českém rozhlase pak hlavní editor
vysílání Miloš Šenkýř provedl budoucí novinářky od „sklepa až po půdu“. Ukázal jim například vzácný archiv rozhlasových nahrávek
a seznámil je s reportéry, kteří právě zpracová-

vali aktuality ze sněhové kalamity. Na závěr si
pak mohly nadějné žurnalistky zkusit přečíst,
nahrát a sestříhat zprávy.
Kroužek „Mladí reportéři“ funguje při
DDM od letošního října. Děti, které se zapojí,
se dozví zajímavosti nejen o novinářské práci,
ale zkusí si nahrávat také reportáže z dění ve
vs
Slavkově.

Vision 70 ALU
Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové dodavatele
zdravotnických a hygienických výrobků hledá do svého týmu vhodné
kandidáty / kandidátky na pozici

LABORANT/KA – FYZIOLOGICKÁ LABORATOŘ
Co Vás na pracovní pozici bude očekávat:
• realizace a dokumentace laboratorních
testů
• fyziologické zkoušky pro charakterizaci
textilních výrobků
• implementace validace
• údržba laboratoře
• údžba a čištění zařízení

Co Vám můžeme
nabídnout:

Co by Vám nemělo chybět:
• SŠ/VŠ vzdělání - laborant
• znalost základních laboratorních technik
• znalost MS Office
• pokročilá znalost AJ, další znalost cizího
jazyka – NJ výhodou
• schopnost týmové práce
• odpovědnost, odbornost
• komunikativnost, pečlivost, samostatnost

• zázemí prosperující
mezinárodní
společnosti
• pracovní poměr na
dobu neurčitou
• zajímavou a perspektivní práci
• možnost osobního
rozvoje v rámci L&R
Academy
• nástup možný ihned
nebo dohodou
• 3 dny dovolené navíc
• dotované stravování
• firemní akce a benefity

– moderní, inovativní systém
Zcela inovativní PVC-ALU systém Vision 70 se
řadí mezi top produkty ﬁrmy FenStar. Moderní
stavby si žádají okna moderního stylu. Jedinečné
ALU opláštění zcela překrývá rám i křídlo, a tím
vyniká velká prosklená plocha oken. Stabilita
velkých prosklených ploch je zajištěna vlepováním
skel. Hranaté tvary a hladké, rovné linie v kombinaci
se zajímavými barvami designově umocňují
vzhled těchto oken.
Velký výběr FenStar barev, lakování podle
vzorníku RAL.

maximální
prosklená
plocha

3 těsnící
plochy mezi
rámem
a křídlem

Máte-li zájem o nabízenou pozici, neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu:
Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com nebo na tel. čísle +420 544 425 632, na
mobilu +420 739 529 558, ale také na adrese Lohmann & Rauscher, s. r. o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Poradenská kancelář
DE TOXIK ACE ORGANISMU
PRODEJ

• přípravky MUDr. Jonáše
strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
pro vyčerpaný organismus
• doplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

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

Převod VHS na DVD
1 hodina záznamu 300 Kč
VČETNĚ otitulkování, kapitoly,
krabička a přebal.
Větší množství = sleva!
BM TYPO, s.r.o.
Brněnská 642, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900
e-mail: uzenac@slanecek.cz

ALU opláštění
zakrývající rám
i křídlo

www.fenstar.cz

Do našeho týmu hledáme nového kolegu/kolegyni, svědomitého a ochotného týmového hráče.

• ŠVADLENA
• OPERÁTOR/KA ČISTÉHO PROVOZU
CO NABÍZÍME?







MNOŽSTVÍ ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD
ODMĚNY ZA DOBŘE VYKONANOU PRÁCI
5 DNŮ DOVOLENÉ NAVÍC
PŘÍSPĚVKY NA STRAVOVÁNÍ FORMOU STRAVENEK BEZ DOPLATKU
PRÁCE NA PLNÝ ÚVAZEK
(U PRACOVNÍ POZICE ŠVADLENA

TAKÉ MOŽNOST ZKRÁCENÉHO ÚVAZKU ČI DLOUHODOBÉ BRIGÁDY)

KONTAKT:

NOVÉHO KOLEGU/KOLEGYNI PEČLIVĚ ZAUČÍME. OZVĚTE SE NÁM NA NÍŽE UVEDENÝCH KONTAKTECH.
TĚŠÍME SE NA VÁS!

ELIS TEXTIL SERVIS S.R.O.
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 352, 684 01 SLAVKOV U BRNA
TEL. 544 227 585 • EMAIL: SLAVKOV@SNDI.cz

KONSTRUKCE
KONSTRUKTÉR ( nástupní mzda 35-38 000Kč/měsíc )

PEGAS-GONDA, Slavkov u Brna

U NÁS MÁME K DISPOZICI:

Hledáte dlouhodobě perspektivní práci
za velmi výhodných finančních podmínek?
Zvolte českou rodinnou firmu PEGAS-GONDA s.r.o.,
která patří k předním světovým výrobcům pásových pil.

- zázemí stabilní společnosti s dlouhodobou pracovní perspektivitou
- nadprůměrné mzdové podmínky v Jihomoravském kraji
- garantovanou hodinovou mzdu po dobu zkušební doby
- stravování v areálu, příspěvek zaměstnavatele na stravování
- zvýhodnění pro nejlepší zaměstnance - 3 dny volna navíc, roční odměny
- příspěvek při narození dítěte
- poskytnutí pracovního oděvu

www.pegas-gonda.cz

VÝROBA
OBRÁBĚČ CNC - frézka ( až 250Kč/hod )
požadujeme: vyučen nebo SŠ vzdělání technického směru,
znalost čtení technické dokumentace a používání základních měřidel,
praxe na 3-5 osém obráběcím centru min. 1 rok,
spolehlivost a zodpovědný přístup k práci

OPERÁTOR CNC - ohraňovací lis
- laser, plazma
- svařovací robot

požadujeme: vyučen nebo SŠ vzdělání technického směru,
znalost čtení technické dokumentace a používání základních měřidel,
praxe v oboru min. 1 rok,
spolehlivost a zodpovědný přístup k práci

OBRÁBĚČ CNC - soustruh ( až 180Kč/hod )
požadujeme: vyučen nebo SŠ vzdělání technického směru,
znalost čtení technické dokumentace a používání základních měřidel,
praxe v oboru min. 1 rok,
spolehlivost a zodpovědný přístup k práci

ZÁMEČNÍK

požadujeme: SOÚ vzdělání, čtení výkresové dokumentace,
ovládání obráběcích strojů, spolehlivost a zodpovědný přístup k práci

LAKÝRNÍK ( až 180Kč/hod )

požadujeme: praxi v oboru min. 1 rok, manuální zručnost,
spolehlivost a zodpovědný přístup k práci

SVÁŘEČ CO2 ( až 180Kč/hod )

požadujeme: platný svářečský průkaz, praxe v oboru min. 1 rok,
spolehlivost a zodpovědný přístup k práci

TECHNIK VÝSTUPNÍ KONTROLY
požadujeme: SŠ technického směru, práce na PC, čtení technické dokumentace,
používání měřidel a kontrolních metod, praxe na obdobné pozici vítána,
spolehlivost a zodpovědný přístup k práci

VEDOUCÍ OBROBNY

požadujeme: SŠ technického směru, čtení technické dokumentace,
práce na PC, praxe v oblasti CNC obrábění, zkušenosti s vedením výrobního týmu,
spolehlivost a zodpovědný přístup k práci

požadujeme: VŠ technického směru (fakulta konstrukce obráběcích strojů),
znalost konstrukčního programu CREO (SOLIDWORKS),
kreativnost, samostatnost, preciznost,
znalost angličtiny (alespoň základní úroveň), 5 let praxe

MONTÁŽ
PRACOVNÍK MECHANICKÉ
MONTÁŽE PÁSOVÝCH PIL ( až 160Kč/hod )
požadujeme: technické vzdělání, manuální zručnost,
spolehlivost a zodpovědný přístup k práci

PRACOVNÍK ELEKTRO
MONTÁŽE PÁSOVÝCH PIL ( až 170Kč/hod )

požadujeme: § 6, vyhl. 50/78 Sb., technické vzdělání, manuální zručnost,
spolehlivost a zodpovědný přístup k práci

SERVISNÍ TECHNIK ( až 200Kč/hod )

Realizace oprav strojů, uvádění strojů do provozu a seřizování strojů.
požadujeme: vzdělání SPŠ strojní výhodou, zkušenosti se servisem strojů,
schopnost samostatné práce a improvizace, časová flexibilita,
spolehlivost a zodpovědný přístup k práci

ÚDRŽBA

požadujeme: vyhl. 50/78 Sb, pečlivost, samostatnost, trestní bezúhonnost,
zodpovědnost, řešení příčin poruch, stanovení nápravných opatření

Nenašli jste vhodnou pracovní pozici?
Pošlete životopis, rádi vás pozveme na pohovor.

V případě, že Vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované předpoklady, zašlete životopis na emailovou adresu: blanka.medunova@gonda.cz

Společnost Lohmann & Rauscher, s. r. o. patřící mezi přední světové dodavatele
zdravotnických a hygienických výrobků hledá do svého týmu vhodné
kandidáty / kandidátky na pozici

VŠEOBECNÁ ÚČETNÍ
Co Vás na pracovní pozici očekává:
• zpracování účetních dokladů (faktury,
pokladna, banka)
• vystavování faktur v souladu se zákonnými předpisy
• evidence majetku
• spolupráce při sestavování účetních
závěrek
• administrativa dle denní potřeby

Co Vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zajímavou a perspektivní práci
• možnost osobního rozvoje v rámci
L&R Academy
• nástup dohodou
• 3 dny dovolené navíc
• dotované stravování
• firemní akce a benefity

Co by Vám nemělo chybět:
• min. SŠ – ekonomického
směru
• znalost podvojného
účetnictví a daňové problematiky
• znalost účetního programu
SAP výhodou
• znalost MS Office
• znalost AJ nebo NJ
výhodou
• aktivní řidič skupiny B
• praxe na pozici účetní
výhodou
• samostatnost, spolehlivost
a schopnost rozlišovat
priority
• schopnost týmové spolupráce
• komunikativnost, pečlivost

VÝSTAVBA BYT
A RODINNÝCH DOM
VE SLAVKOV U BRNA

vyberte si svj

VYSNNÝ DM

Máte-li zájem o nabízenou pozici, neváhejte a kontaktujte nás na e-mailu:
Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com nebo na tel. čísle +420 544 425 632, na
mobilu +420 739 529 558, ale také na adrese Lohmann & Rauscher, s. r. o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Milan Májek a syn
• 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,
J IŽ
řezáním pilou

areál Agrozetu
Čs. armády 1081
Slavkov u Brna
milanmajek@volny.cz
tel. 604 272 975
775 697 788

Prodejní doba:

MI
1 5 L E T S VÁ

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.

www.slavkov-hutnimaterial.cz

vyberte si svj

VYSNNÝ BYT

Příjem inzerce do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz • 544 220 661 • 605 742 853
Uzávěrka pro inzerci: pátek 16. února do 16 hod.

www.bmtypo.cz
T: +420 725 688 312 / E: INFO@REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

BM typo, s.r.o.
Brnûnská 642
Slavkov u Brna
Po–Pá 9–12 13–17 h.
tel.: 544 220 661
mobil: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz

www.bmtypo.cz

Výroba razítek
Samonamáčecí razítka a dřevěná razítka. Razítka tradiční,
kulatá, datumovky, razítka
velkých rozměrů atd.

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ
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KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 17. prosince 2017 uplynulo osm smutných roků,
kdy nás navždy opustil pan

Tel. 603 904 404

PRAVOSLAV JEDLIČKA

Prodám

Všem, kdo ho znali, za tichou vzpomínku děkují manželka
a dcera Jana s rodinou.

OCELOVOU HALU
60x19x4,5 m
ve Slavkově u Brna.

K demontáži 01/2018–03/2018. Cena dohodou.

Kontakt: 607 913 573

Vzpomínka
Očím ses ztratila, ale v srdcích zůstaneš navždy.
Dne 8. ledna 2018 uplynul rok, kdy nás navždy opustila paní

LUDMILA VALNÍČKOVÁ
Za tichou vzpomínku děkuje manžel a děti s rodinami.

Vzpomínka
Vzpomínám na svoji milou, dobrou a laskavou „sousedku“,
váženou paní

JOSEFKU ŠMEHLÍKOVOU
Jazyková škola se sedmiletou
tradicí. Výuka cizích
e,
jazyků pro děti od 3 let
Věřím
ky
y
až po dospělé. Každý
že jaz
ě
d tem
školní rok s rodilými
Vašim ou
v
e
ot ř
mluvčími.
t.
svě

Naděžda Urbancová.
Vzpomínka
Dne 11. ledna 2018 uplynulo 25 let od úmrtí našeho tatínka,
pana

Učebny:

L U B O M Í R A N OV O T N É H O

Slavkov u Brna
Koláčkovo náměstí 727, (budova Úřadu práce)

S láskou vzpomínají dcery Hanka a Iveta.

Bučovice
Legionářská 138, (budova Zahradního centra)

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Zápis do 2. pololetí zahájen

www.jazyky-bucovice.cz

Dne 14. ledna 2018 uplynulo 25 let, kdy nás opustil
náš tatínek a dědeček, pan

JAN VYMAZAL
S láskou a úctou vzpomínají dcery Jana, Blanka, Lenka
a synové Jaroslav a Pavel s rodinami.

Geodetická firma
se sídlem ve Slavkově přijme

geodeta

Vzpomínka
Dne 17. ledna 2018 uplyne první smutný rok, kdy nás opustila naše
maminka, babička a manželka, paní

FRANTIŠKA MLČŮCHOVÁ
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
Manžel, synové, dcera a vnuk.

tel.: 774 452 143, geomark@geomark.cz

Vzpomínka
Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.
Dne 20. ledna 2018 uplynuly čtyři roky, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka a sestra, paní

NADĚŽDA CENKOVÁ
S láskou a bolestí stále vzpomíná manžel a sestry s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Odešel náhle, nikdo to nečekal, osud tak chtěl, proč jen to uspěchal?
Byl plný života, mysl plná snění a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní.
Zapalme svíce, kdož jsme ho milovali, na hezké chvíle, jež jsme s ním prožívali.

Dne 21. ledna 2018 vzpomeneme druhé smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček a pradědeček, pan

J A R O S L AV S E D L Á K
ze Slavkova u Brna
Stále vzpomínají manželka Jana, dcera Jana
a synové Jaroslav a Pavel s rodinami.

1/2018
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 21. ledna 2018 by se dožila 100 let naše maminka,
babička a prababička, paní

MARIE DVOŘÁČKOVÁ
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Opustili nás
Vladimíra Turečková (1934)
Dana Franková (1935)
Mgr. Jan Novák (1952)
Věra Lysáková (1933)

14. 12.
17. 12.
10. 1.
12. 1.

ze Slavkova
S láskou a úctou vzpomínají syn Jaroslav a dcera Eva s rodinami.
Vzpomínka

INZERCE

Dne 23. ledna 2018 uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustil pan

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.

L A D I S L AV K U Č E R A

KOUPILI jste nábytek? Smontujeme Vám ho.
Tel.: 722 522 022.

Za tichou vzpomínku děkují manželka
a dcery Ladislava a Olga s rodinami.

PIVNICE Bučanda přijme servírku/číšníka na
HPP nebo VPP. Nástup možný ihned. Více info
na tel. 775 168 336.

Vzpomínka
Dne 24. ledna 2018 jsme vzpomněli 9. výročí úmrtí, kdy nás opustila
naše drahá maminka, babička a prababička, paní

KOUPÍME byt ve Slavkově u Brna, min. 3+1,
nebo 3kk, balkon nebo terasa, sklep, parkovací místo, ideálně zařízený. Tel.739 654 502,
MalikovaH@email.cz.

Z D E Ň K A H E R M A N OVÁ

HLEDÁM ke koupi dům k trvalému bydlení –
Slavkov a okolí, směr Brno. Tel.: 736 123 995.

Každý den myslíme na její lásku a ať nepřítomna, v srdcích žije s námi dál.
S láskou vzpomínají Josef, Olin, Jirka, Lída a Karel Eis s rodinou.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 25. ledna 2018 uplynulo 15 smutných let, kdy navždy odešla paní

DÁŠA KOZMONOVÁ
Všem, kdo ji znali a měli rádi, za tichou vzpomínku
děkuje syn Petr a celá rodina.
Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil…

VLADIMÍR TESAŘ
ze Slavkova u Brna
Dne 30. ledna 2018 všichni vzpomeneme 4. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové s rodinami.

KOUPÍME byt. Bučovice, Slavkov u Brna
nebo Vyškov. Tel.: 732 434 910.

Příměstský tábor
Dětský klub Němčánek pořádá v termínu
5.–9. února jarní příměstský tábor v dětském
klubu Němčánek v Němčanech. Více informací na www.nemcanek.cz

Přednáška o Islandu
Papouščí zoologická zahrada Bošovice zve
na přednášku slavkovské cestovatelky Šárky
Navrátilové o Islandu a Faerských ostrovech.
Přednáška se koná v Centru ekologické výchovy Papouščí zoo v Bošovicích 57 v sobotu
24. února v 16 hodin. Vstupné dobrovolné.

Vzpomínka
Dne 1. února 2018 a 27. února 2018 uplyne 5 let od úmrtí
manželů

VLASTY A FRANTIŠKA ŠEDÝCH
S láskou stále vzpomínají snachy, vnoučata a pravnoučata.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 8. února 2018 uplyne smutný rok od úmrtí našeho milého manžela,
tatínka, dědečka, tchána a bratra, pana

O L D Ř I C H A N OV O T N É H O
Tak jak z Tvých očí zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.
S láskou vzpomínají manželka, dcery a syn s rodinami.
Vzpomínka
Smutný je domov, když opustil ho ten, kdo ho budoval, rád v něm žil a pracoval.
Proč Tvé srdce předobré přestalo bít, vždyť mělo ještě pro koho žít.
Tak jako Ti z očí zářila láska a dobrota, tak nám budeš chybět do konce života.
Dne 11. února 2018 by se dožil 81 let pan

JA RO S L AV RO H ÁČ
Stále vzpomíná manželka, vnuk Radim a dcery Iveta, Miluše
a Libuše s rodinami.

Nabízím k pronájmu
PROSTORY V PŘÍZEMÍ
100 m2 ve Slavkově u Brna
u parkoviště u náměstí
se dvorem 60 m2 a vjezdem.

Vhodné k provozování prodejny, skladu, služby, kanceláře…

Tel. 737 867 922
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Jak smutno je bez Tebe, jak dlouhý je nám čas, jak rádi bychom Tě spatřili a slyšeli Tvůj hlas.
Loučit ses nestihl, tolik jsi chtěl žít, nás milovat a mnoho toho ještě říct. Pro Tebe přestaly
hvězdy svítit, slunce hřát, ale ten, kdo Tě nejvíc miloval, nepřestane nikdy na Tebe vzpomínat.

Dne 9. února 2018 vzpomeneme 35. výročí úmrtí mého tatínka,
tchána, strýce a dědečka, pana

ZDEŇKA ANDRLY
ze Slavkova u Brna
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S úctou a láskou vzpomíná syn Eduard.
Vzpomínka
Čas běží, ale vzpomínky zůstávají…
Dne 16. února 2018 tomu budou 4 roky, co nás opustila paní

JANA LAŠTŮVKOVÁ

Nové Informace v prodeji
Tento týden se na pultech prodejen objevilo
již dvacáté vydání ročenky Informace Slavkovsko 2018. V loňském roce proběhlo několik
změn – zejména u lékařů, ve složení odborů
radnice, některé restaurace skončily, jiné změnily provozní dobu a také přibyly nové služby.
Cena zůstává stejná – 25 Kč a seženete je
red.
v obou trafikách na náměstí.

Děkujeme za tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají manžel a synové Michal a Aleš.
Vzpomínka
Očím ses ztratil, ale v srdcích zůsteneš navždy.

Dne 10. února 2018 uplyne 33 dlouhých let, co nás opustil pan

KAREL ŘIČÁNEK
Stále vzpomíná manželka a dcera s rodinou.
Vzpomínka
Tvůj hlas i úsměv vítr vzal, jen vzpomínku na Tebe zanechal.
Dne 18. února 2018 vzpomeneme 15. výročí, kdy nás opustil pan

RADOVAN ŘIČÁNEK
S láskou vzpomíná maminka, sestra Renáta s rodinou,
děti Dominik a Nikolka a manželka.
Dámský krejčí • Foto: archiv DS

Silvestrovský Dámský krejčí
Je neděle 31. prosince 2017. Poslední možnost pro herce Divadelního spolku Slavkov
u Brna aby ukázal divákům své kvalitní herecké
kreace v tomto končícím roce.
Pravda. Dnešní představení je poněkud výjimečné. Už jenom to dobrovolné vstupné…
A dnešní divák si opravdu užije. Kde jinde
může vidět Jarka Rozsypala jak ztvárňuje náročný part vrzajících dveří. Kdy jindy si může
návštěvník naší inscenace poručit od stolu decinku vína. Uvidí ještě někdy Veroniku Kozderovou s válečkem na nudle v ruce a Radima
Kachlíře s růžovým obtiskem rtů na pobledlé
tváři? A co premiéra našeho předního herce
Mirka Slováčka v roli Albína, kterou jindy
předvádí Adam Šimoník. Nemluvím samozřejmě o neodolatelné paní Estragonové v podání Milana Hrazdílka, Duboise, jehož
představuje Ivan Marek, postavě sluhy Štěpána,
který se na scénu dostává poněkud neupraven,
protože právě vychází z ložnice paní Ménierové. A co řící o představitelkách Zuzanky,
které, ač hrají postavu jednu – jsou dvě. A nezbytná Marta Šujanová, kolem které se točí
nejen třetí jednání, ale i velká část pánského hereckého souboru.
Představení začalo sice se čtvrthodinovým
zpožděním, ale připravené odpálení slavnostního ohňostroje jsme přece jenom stihli.
A diváci…? Bez nich by divadlo nebylo divadlem. Sešlo se jich opravdu hodně. Doufám,
že si představení užili stejně příjemně, jako naši
herci. Děkujeme za návštěvu a přijďte zase. O.S.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři
v Brněnské ulici 642 od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč.
Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

Dámský krejčí • Foto: archiv DS
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Ze života farnosti v roce 2017
Na začátku roku proběhla ve Slavkově duchovní obnova v Duchu Svatém za účasti 42
farníků. Dětský karneval se Sněhurkou připravila mládež pro děti v neděli 26. února v Domě
sv. rodiny. Nový pomocný brněnský biskup
Pavel Konzbul přijel do Slavkova v pátek
3. března a po mši svaté měl na faře setkání
s biřmovanci a mládeží. V sobotu 18. března
2017 zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav
Vlk. Zádušní mše svatá za otce kardinála byla
sloužena ve Slavkově o slavnosti sv. Josefa,
v pondělí 20. března. Naši slavkovskou farnost
navštívil dvakrát, 4. prosince 2005 při 200. výročí bitvy u Slavkova, shodou událostí po dokončení výmalby kostela a po dalších 10 letech
3. října 2015 při Slavkovské iniciativě smíření.
Duchovní obnovu pro ženy vedl 25. března
v Domě svaté rodiny otec Pavel Habrovec
z Radostína nad Oslavou. Divadelní kavárna
v neděli 26. března na téma „Folklor Slavkovska“ přiblížila písně a tance z našeho okolí.
Na XIII. pěší pouť do Žarošic k jubileu 100.
výročí zjevení ve Fatimě vyšli farníci 8. května
2017 ze Slavkova v počtu 32 poutníků, někteří
šli pěšky i domů. Přednášku na téma: „Proč
Církev zakazovala úrok“ pro nás připravil
v rámci MSKA dne 10. května v kině Jas
doc. Ing. František Svoboda. Duchovní obnova
pro děvčata se uskutečnila ve dnech 12.–14.
května ve slavkovském klášteře pod vedením
o. Karla Matloka z Kongregace kněží mariánů.
Žehnání nového automobilu pro služby oblastní charity ve Slavkově bylo v úterý 16.
května v 10 hodin před farním kostelem. Generální úklid farního kostela a Špitálky proběhl
v sobotu 20. května dopoledne. Poutní krojovaná mše sv. na Urbánku se konala v neděli 21.
května, sloužil farář o. Milan. Poutní zájezd do
Koclířova, Kalvárie u Jevíčka a Mohelnice
se konal 22. května. Na Svatourbanské hody
ve Slavkově 28. května sloužil mši sv. o. Petr
Mareček.
Noc kostelů nabídla 9. června ve Slavkově
program na téma „oživené sochy a obrazy ve
farním kostele“, kterou ztvárnili žáci a mládež.

První svaté přijímání jsme slavili 11. června ve
Slavkově a na Lutrštéku. Poutní zájezd na Slovensko se konal 12.–15. června. Navštívili
jsme Turzovku, Vysoké Tatry, poutní místo
Litmanová, Levoču, Spišskou kapitulu s hradem a skanzen Pribilinu. Slavnost Božího Těla
se konala ve Slavkově v neděli 18. června
s průvodem ke dvěma oltářům u KMŠ a na
náměstí před radnicí. Děti z náboženství se vydaly 26. června na výlet do kostela ve Starovicích, chodeb v Kurdějově a do nového kostela
v Hustopečích.
Dovolenou rodin pořádalo 1.–8. července
společenství Vrba na faře v Branné v Jeseníkách. Další mladé rodiny prožily týden v Králíkách. Mládež putovala na dvě expedice,
spolčo AVG 10.–15. července do Slovinska
a mladší spolčo 17.–22. července do Beskyd.
Farní tábor „Nositelé dubového listu“ na motivy knihy Hraničářův učeň připravila mládež
v Rakoveckém údolí od 29. července do 8.
srpna pro 65 dětí. Ministrantský tábor „Sever
proti Jihu“ se konal na faře ve Zděchově 18. až
23. července. Celostátního setkání mládeže
15.–20. srpna v Olomouci se účastnilo 30 mladých z naší farnosti. Návštěva mládeže a rodin
z Polska 26. a 27. srpna byla odpovědí na Světové dny mládeže 2016 v Krakově. Naše rodiny mohly oplátkou pohostit naše ubytovatele
v polské farnosti v Debici. Na cyklovýlet jsme
vyjeli 10. září v nevelkém počtu přes Lutršték
do rousínovských kostelů a zakončili táborákem na faře v Rousínovci.
Pouť na Lutrštéku navštívil poprvé v historii
kostela biskup. V neděli 17. září 2017, přesně
v den 140. výročí posvěcení místní kaple sloužil mši biskup Pavel Konzbul. Slavkovská iniciativa smíření SIS na téma „V konání dobra
neustávejme“ se konala 7. října s odpolední
ekumenickou bohoslužbou, vedenou biskupem
Slezské církve evangelické a. v. Janem Wacławkem. Svátost biřmování udělil 15. října ve
Slavkově při ranní nedělní mši biskup Pavel
Konzbul 27 biřmovancům. Na téma „Československá pohraniční opevnění z let 1935 až

Jan Špilar: Jsme jedno a není nám to jedno
Vážení příznivci Moravhnaně romantickými představami a na druhé
sko slezské křesťanské akastraně je terčem cynismu, který vyvěrá ze zrademie (MSKA) ve Slavkově
nění a zklamání, které přináší každý dlouhonabízíme vám přednášku
dobý vztah. Mnoho lidí vstupuje do manželství
Jana Špilara Jsme jedno a není nám to jedno,
s nereálnými představami a očekáváními od
zaměřenou na hranice ve vztazích. Uskuteční
svých partnerů, která není v lidských silách nase v pondělí 12. února
plnit. Jiní lidé se zase děsí
v 19 hodin v kině Jas v rámci
dlouhodobého manželského
Národního týdne manželství.
svazku, protože uvěřili mýtům,
Mgr. Jan Špilar je brněnkteré zveličují to, co v manželský kadeřník, majitel kadeřství stojí hodně energie a úsilí,
nického studia Střihoruký
aniž by ale ukázali na krásu
Edward. Je trvalým jáhnem
a hloubku, které tento nejina přednáší na témata spojená
timnější vztah přináší. Každé
s manželstvím a partnerdobré manželství chce mnostvím. Národní týden manhem víc než lásku.“, řekl koorželství (NTM) se letos v naší
dinátor NTM Petr Adame.
republice koná již po dvaPřijďte se povzbudit a inspinácté v týdnu 12.–18. 2. jeho
rovat, jak ze svého dobrého
současným mottem je Manmanželství udělat ještě lepší
želství bez mýtů.
nebo obnovit to, co se časem
„Manželství je na jedné
vytratilo.
Jan Špilar • Foto: archiv
Srdečně zvou pořadatelé z MSKA
straně opředeno mnoha pře-

1938“ přednášel 16. října na faře Mgr. Zdeněk
Farkaš. Přednáška MSKA Jarmily Bednaříkové „Stěhování národů – střety kultur v minulosti i současnosti“ se konala 19. října v kině
Jas. Duchovní obnovu pro ženy vedl 21. října
v Domě svaté Rodiny o. Petr Václavek z Přímětic u Znojma. Poutní zájezd s mládeží z našeho děkanství směřoval o podzimních
prázdninách 26. a 27. října do Krakova na
místa Božího milosrdenství a do Wadowic.
Duchovní obnovu pro manžele „Milovat
a ctít – jak prožívá muž a žena manželský slib“
vedl 12. listopadu na faře salezián P. Milan Mihulec. Cestopisná přednáška paní Rubešové
o Solné komoře v Rakousku s promítáním se
konala 13. listopadu na faře.
Přednášku v rámci MSKA „SpaceX – Fenomén současné kosmonautiky – historie, současnost i budoucnost“ vedl 22. listopadu
Dušan Majer. Duchovní obnovu pro muže na
téma „Dá se dnes předejít krizi otcovství?“
vedl 25. listopadu minorita P. MUDr. Bogdan
Sikora, OFM. Zádušní mše sv. za oběti bitvy
u Slavkova byla sloužena ve čtvrtek 30. listopadu večer ve farním kostele. „Otevřený kostel“ – akce pro návštěvníky Vzpomínkových
akcí na bitvu u Slavkova se konala v sobotu
2. prosince se zádušní mši svatou za padlé. Rorátní mše svaté navštěvovalo každé úterní adventní ráno kolem 60 dětí od dvouletých až po
velké školáky. Svatý Mikuláš rozdával v neděli
3. prosince nadílku po mši ve Slavkově. V cestopisné přednášce „Památky Bulharska“ nás
11. prosince seznámil o své cestě s mládeží
o. Milan Vavro. Předvánoční koncert Komorního pěveckého sboru Danielis se konal 17.
prosince. O Vánocích doprovázel bohoslužby
sbor CMB a schola děvčat. Divadelní spolek
připravil folklorní pořad Lidové Vánoce na
Slavkovsku. Výstava betlémů probíhala na faře
28.–30. prosince.
Uspořádal o. Milan Vavro

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle v 8.30 a 18.00, úterý v 18.00 bohoslužba pro
děti, čtvrtek v 7.00, pátek v 18.00, sobota v 7.30 h.
Zpověď každou středu v 19.00 – 20.00.
1. 2. Mše sv. v penzionu, čtvrtek v 8.00.
2. 2. Návštěvy nemocných.
2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu, Slavkov, pátek
18.00, s žehnáním svící.
3. 2. Film Šmoulové – Zapomenutá vesnice pro koledníky tříkrálové sbírky ve 14.00 v kině Jas.
4. 2. Koncert pěveckého sboru Mladost, 16.30 farní
kostel Slavkov.
11. 2. Lurdská pouť na Lutrštéku, světový den nemocných, neděle v 14.00 pobožnost a požehnání.
11. 2. Karneval pro děti, neděle v 15.00 v DSR.
12. 2. Přednáška MSKA Jana Špilara na téma manželství v Národním týdnu manželství, 19.00 kino
Jas.
14. 2. Popeleční středa s udělením popelce, přísný
půst od masa a újmy, mše Slavkov 18.00.
16. - 17. 2. Duchovní obnova pro dívky „Jsem součástí
velkého příběhu“, o. Karel Matlok, DSR Slavkov.
26. 2. Divadelní kavárna, napínavé příběhy „Havran
a spol.“, 16.00 farní sál.
Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.45 hod.,
nebo se domluvte na tel. 604 280 160 nebo 734 289 270.
slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz
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Soubor Collegium Musicale Bonum • Foto: L. Kábrtová

Ohlédnutí za činností Collegium musicale bonum v roce 2017
V 2. polovině ledna se tradičně scházejí členové Collegium musicale bonum, aby zhodnotili uplynulý rok. Pestrost akcí a účinkování za
dvanáct měsíců loňského roku zabrala v kronice několik stran. Pro čtenáře Slavkovského
zpravodaje je uveden jen výčet nejdůležitějších
informací.

Vystoupení
Veřejná činnost Collegium musicale bonum
v roce 2017 byla orámována vánočními koncerty (v lednu a v prosinci) v Muzeu obce Žarošice. Soubor dále uskutečnil vánoční koncert
v Domě Svaté Rodiny ve Slavkově u Brna,
koncert u příležitosti Noci kostelů v kostele sv.
Jana Křtitele ve Slavkově u Brna a adventní
koncert v Ivanovicích na Hané. Kromě již tradičního účinkování ve slavkovském chrámu při
liturgiích na Bílou sobotu, Boží hod velikonoční, slavnost Seslání Ducha Svatého, slavnost Krista Krále, Štědrý den a Boží hod
vánoční uskupení zajistilo hudební složku
dvou pontifikálních mší celebrovaných biskupem Mons. Pavlem Konzbulem: u příležitosti
poutě slavkovské farnosti na Lutrštéku u Němčan a při biřmování ve slavkovském chrámu.
Ve spolupráci s Jaroslavem Kratkou (předsedou Slavkovské iniciativy smíření) těleso účinkovalo na dvou mších pro členy Vojenského
a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského
a to v kostele sv. Jana Křtitele ve Slavkově
u Brna a v kapli v Hruškách u Brna. Mezi významné akce souboru bezesporu patřilo vystoupení u příležitosti 500 let výročí reformace
v Husově sboru CČSH v Brně (Svatopluka
Čecha 35a), jež vysílalo v přímém přenosu
Radio Proglas. Mimoto ansámbl zpíval na
dvou svatbách v Kobeřicích, tradičně v jezuitském kostele v Brně a zúčastnil se festivalu
Sborování ve Křtinách u Brna. Kromě uvedených veřejných hudebních vystoupení se těleso
prezentovalo rovněž na 1. ročníku (Mini)veletrhu zájmových organizací v rámci Dnů Slavkova.

Repertoár
Stejně jako v roce 2016 i v průběhu roku
2017 soubor nastudoval a provedl další závažný opus Wolfganga Amadea Mozarta –

Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220). Z nově
nacvičeného repertoáru si dále zaslouží pozornost: Alles, was ihr tut mit Worten oder mit
Werken (BuxWV 4) Dietricha Buxtehudeho,
Cantate Domino Hanse Leo Hasslera, Salve
Regina Karla Blažeje Kopřivy, Tollite hostias
(Oratorio de Noël, op. 12) Camille SaintSaënse či Graduale pastorale in G Františka
Xavera Martina Lablera, jež bylo spartováno
a vysázeno v nové edici ansámblu.

Interpreti
Na nejvíce exponovaných vystoupeních –
pěti koncertech – participovalo v průměru
dvacet šest hudebníků (18 sboristů, 7 instrumentalistů + dirigent). Mezi významné spolupracovníky, profesionální pěvce, patřili: Ingrid
Fukanová (soprán) z Archlebova, Pavla Radostová (soprán) z Brna, Kateřina Jiráková
(mezzosoprán), Ondřej Múčka (tenor) z Brna
a Martin Frýbort (bas) z Holubic.
Nejvíce skladeb zaznělo za doprovodu dvou
houslí, violy a continua. V instrumentálních
partech se uplatnili: Klára Klinkovská (flétna),
Alexandra Bláhová (hoboj), Terezie Hrabovská (klarinet), Jakub Šujan (klarinet) z Heršpic, Matěj Červinka (trubka), Petr Otépka
(trubka) z Hodějic, Stanislav Otépka (trubka)
z Hodějic, Jan Patera (trubka) z Němčan, Nataša Hrušková (housle) z Bučovic, Ladislav
Jedlička (housle), Veronika Klinkovská
(housle), Jitka Kneslová (viola, housle) z Bučovic, Julie Přikrylová (viola) z Brna, Štěpán

Švestka (violoncello) z Brna, Ladislav Maňásek (kontrabas), Olga Frydrychová (varhany,
klavír, continuo) a Josef Handrla (tympány)
z Nevojic. V průběhu Vánoc 2017 účinkovalo
celkem třicet dva hudebníků.

Zajímavosti
1. Nejnádhernější a zároveň nejtěžší skladbou souboru je Missa in C „Spatzenmesse“
(KV 220) W. A. Mozarta. Notový materiál
stál 7500 Kč, nacvičení díla trvalo šest
měsíců. V interpretaci Collegium musicale
bonum kompozice zazněla na štědrovečerní
půlnoční a na Boží hod vánoční ve Slavkově
u Brna, 30. prosince v Muzeu obce Žarošice.
2. Důležitou činností uměleckého vedoucího je spartace rukopisů dosud nevydaných
pozoruhodných skladeb. Edice slavkovského
ansámblu používají i profesionální dirigenti,
mj. Hilliard Patrick z francouzského Perigordu.
3. Dne 23. dubna 2017 odvysílalo Radio
Proglas rozhovor s dirigentem souboru včetně
skladby Cum Sancto Spiritu (Gloria in D, RV
589) Antonia Vivaldiho.
4. V roce 2017 ansámbl Collegium musicale bonum absolvoval dvacet hudebních vystoupení, což je neplánovaný rekord.

Závěr
Členům souboru přeji hojnost povznášející
radosti z hudby a zároveň děkuji všem, kteří
nás podporují.
Karol Frydrych

Únorová Divadelní kavárna: HAVRAN a spol.
Krátké dny a dlouhá tma, brzké stmívání, to
se nám právě hodí pro pořádání únorové Divadelní kavárny, která se otevře
v neděli 25. února 2018 v 16
hodin. Tahle doba se totiž odjakživa hodí pro scházení za účelem
vyprávění příběhů. Tentokrát
vám nabídneme příběhy strašidelné, a dokonce ve verších těch
nejznámějších českých autorů,
jako jsou Vrchlický, Erben, Nezval, Wolker,
Čelakovský.

A jako třešnička na našem „strašidelném
dortu“ k černé kávě vás čeká Havran E. A.
Poea, a to nejen v českém překladu, ale i v ukázce z anglického
originálu.
Přijďte se s námi trošičku bát,
ale hlavně si užívat krásu veršů
v podání členů našeho Divadelního spolku. Těšíme se na vás
v příjemném prostředí Divadelní
kavárny v historické budově katolické fary ve
RUB
Slavkově.
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Koledníci • Foto: L. Kábrtová

Tříkrálová sbírka ve Slavkově po sedmnácté
V sobotu 6. 1. 2018 vyrazili děti, mládež
i dospělí ve Slavkově u Brna už po sedmnácté
na tříkrálovou sbírku. Celkem vyšlo do ulic 90
dětí a 37 dospělých rozdělených do 32 skupinek. Loni se v našem městě vybralo 138 339
Kč, letos dokonce 151 791 Kč. Poděkování
patří hlavní organizátorce Jitce Hrabovské,
o. Milanovi za požehnání před startem, pomocníkům v zázemí, paní fotografce, všem
ochotným koledníkům a v neposlední řadě
vám všem, kteří jste králům otevřeli. Výtěžek
z tříkrálové sbírky bude použit na pomoc potřebným, z velké části přímo v našem regionu.
Jako poděkování připravila Oblastní Charita
Hodonín pro koledníky Tříkrálové sbírky promítání filmu Šmoulové – Začarovaná vesnice
v kině ve Slavkově ve dvou termínech – 27.
ledna a 3. února, oba dva dny ve 14 hodin.

Koledníci • Foto: L. Kábrtová

vedoucí skupinky č. 19

Výstava betlémů • Foto: 4x archiv

Domácí betlémy jsou v kurzu přes 200 let
Když císař Josef II. v rámci svých reforem
zakázal ve svých zemích vystavování betlémů
v kostelích, jistě netušil, co jeho nařízení způsobí. Opět se projevila vynalézavost českého
človíčka, který dokáže vykličkovat ze všeho:

„Císařpán sice zakázal betlémy v kostelích, ale
ne u nás doma, hurá!“ Nebylo domácnosti,
která by v těch dobách neměla vlastní betlém
a ten se stal tradičním symbolem Vánoc dřív
než vánoční stromeček. Ani komunistický
režim nedokázal tuto tradici vymýtit a tak v našich domácnostech máme starobylé betlémy
po pra-prarodičích a není problém si dnes betlém koupit, či vyrobit. Proto se není čemu
divit, že pro mnoho lidí se betlémy staly cílem
sběratelské vášně, což dokazují četné a stále
populární výstavy betlémů.
Nedávno mezi vánočními svátky a Silvestrem proběhla v prostorách Pastoračního centra římskokatolické farnosti ve Slavkově
výstava, kde bylo možno shlédnout 175 betlémů ze sedmnácti druhů materiálů a různých
velikostí. Nejmenší betlém byl umístěn do sko-

řápky vlašského ořechu a největší betlém měl
100 figurek a měřil na délku přes 6 m. Během
9 vystavovacích hodin, rozdělených do tří odpolední výstavu navštívilo 217 návštěvníků širokého věkového spektra. Nejkrásnější pohled
však byl na rozzářené tvářičky nejmenších
dětí, kterých s rodiči přišlo 35. Ohlas na výstavu byl veskrze pozitivní a za organizátory
mohu říct, že nás nejen velmi potěšil, ale i motivoval k zamyšlení, zda prostory nevyužít
k častějším tematickým výstavám, a to nejen
betlémů. Vždyť české ručičky jsou pověstné
svojí dovedností. Proto již nyní přijměte pozvání na výstavu obrazů a kreseb pana Víta
Noska, která v sále Pastoračního centra proběhne v neděli 4. března 2018. Bližší informace o výstavě přinese článek v únorovém
LN
Zpravodaji.
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Závěrečná společná píseň v podání CMB a Scholy • Foto: L. Kábrtová

Collegium musicale bonum a slavkovskoopavská
Schola upoutaly posluchače na Tříkrálovém koncertu
v přeplněném sále
Již deset let se pravidelně setkávají delegace
měst a obcí nesoucí název Slavkov. Prohloubením těchto vzájemných vztahů byla letošní
návštěva sboru ze Slavkova u Opavy, který
přijal nabídku k vystoupení na Tříkrálovém
koncertu, který pořádal 7. ledna místní vokálně-instrumentální soubor Collegium musicale bonum (CMB). Sál Domu Svaté Rodiny
nad mateřskou školkou Karolínka byl tak zaplněný, že doslova praskal „ve švech“. Tento
koncert se od předchozích ročníků lišil délkou
programu (trval bez přestávky 1,5 hodiny),
skladbou programu i účinkujícími.

Nejprve se představil domácí sbor CMB
známou vánoční skladbou od J. F. Wadeho
Adeste fideles, po níž následovala Pastorella
iucunda (Příjemná pastorela) od českého kantora J. I. Linka. Poté přednesl hostující tenorista Ondřej Múčka pastorelu Quem vidistis
pastores? (Koho jste viděli, pastýři?) od F.
X. M. Lablera. Monumentální barokní skladbou Laetentur coeli (Radujte se, nebesa) pražského skladatele a varhaníka Č. Vaňury se
uzavřela první třetina programu.
Potom vystoupila jako host programu
Schola ze Slavkova u Opavy, která se tohoto

Pěvecký sbor Mladost • Foto: archiv souboru

Koncert brněnského pěveckého sboru Mladost
Přijměte pozvání na koncert pěveckého
sboru Mladost pod vedením dirigenta Stanislava Smočka, který znáte z tradičních koncertů v zámecké kapli sv. Kříže. Koncert se

uskuteční v neděli 4. února v 16.30 hod. ve
slavkovském kostele Vzkříšení Páně. Na programu budou duchovní skladby různého obiz
dobí. Vstupné dobrovolné.

koncertu zúčastnila v rámci výměnné společensko-kulturní akce za podpory vedení Slavkova u Brna a Slavkova u Opavy, jejíž součástí
bylo i vystoupení Scholy na dopolední bohoslužbě, prohlídka slavkovského zámku a našeho
města. Za přítomnosti jejich starosty, místostarosty a členů doprovodu zazpívala Schola osm
méně známých vánočních koled - tři krkonošské, jednu francouzskou, dále koledu Fr. Jiříma, koledu z kancionálu „Slavíček rajský“
a také dvě novější vánoční písně v doprovodu
kytar. Česky zpívané písně s doprovodem klavíru a některé i flétny a houslí obohatily program koncertu. Jejich vystoupení odměnili
posluchači velkým potleskem.
Skladbou J. F. N. Segera Christus nobis
natus est se taktovky sboru CMB opět ujal dirigent Karol Frydrych. Tento programový blok
byl věnován především W. A. Mozartovi. Sbor
CMB se sólisty K. Jirákovou, K. Dvořákovou,
O. Múčkou a M. Šujanem přednesl pět částí
jeho slavnostní mše C dur-Spatzenmesse
(Špaččí mše, KV 220), kterou zpestřily dva instrumentální vstupy. Klarinetový part Pastorale od L. Koželuha pro klavír a klarinet
přednesl žák slavkovské ZUŠ Jakub Šujan
a flétnové sólo v Andante in C (KV 315) W.
A. Mozarta zahrála Klára Klinkovská, obojí za
klavírního doprovodu Olgy Frydrychové.
Na závěr koncertu zazpívaly společně oba
pěvecké sbory s doprovodem instrumentalistů
a za zpěvu přítomných posluchačů nejslavnější
vánoční píseň Narodil se Kristus Pán. Zpestřením koncertu, který moderovala M. Kuchtová,
byly dva vstupy Adama Blaháka, jenž vtipným
a osvěžujícím způsobem, stylově oblečen v lidovém kroji, seznámil přítomné posluchače
s některými lidovými vánočními zvyky na
Slavkovsku. Soudě podle reakcí publika se letošní Tříkrálový koncert velmi vydařil.
Marie Jedličková, místostarostka
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Hvězdy září oblohou
Začátkem nového roku zazářily děti ze třídy
Ovečky naší křesťanské MŠ Karolínka, které
na závěr vánoční doby předvedly v kostele pří-

běh s názvem Cesta za hvězdou. Neobyčejná
pouť za světlem na obloze svedla dohromady
několik zvířátek, Aničku a Amaniela právě

Příběh Cesta za hvězdou • Foto: archiv školy

u jesliček v Betlémě. Děj plný dialogů a písní
děti natolik zaujal, že některé úryvky si říkají
dodnes jen tak během hry.
Koncem ledna směřujeme k pololetnímu
hodnocení činností naší mateřské školy jako
celku, v jednotlivých třídách hodnotíme klima,
pokroky všech dětí a především těch, které
čeká zápis do základní školy. V tomto směru
každoročně navazujeme na dobrou spolupráci
s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou
poradnou v Brně a jejími odborníky, kteří
k nám přijíždí, v otázkách školní zralosti. Jejich odborné vyjádření je spolu s nabídkou
edukativně-stimulačních skupinek velkou pomocí jak pro rodiče předškoláků, tak pro pedagogické pracovníky.
Do pomyslného cíle dospěl předplavecký
výcvik předškoláků, který zajišťuje Plavecká
škola Vyškov. Nešlo primárně o zvládnutí plaveckých stylů, ale především o to, aby se děti
seznámily s vodním prostředím a získaly základy pro další výuku. Musím ocenit osobnostní kvality a přístup k dětem. Děkujeme.
Za KMŠ Karolínka Miroslava Bočková

Vánoční plavání na koupališti • Foto: 6x R. Lánský

Zimní plavci v menšině
Na Štědrý den se na koupališti schází stále
víc lidí, plavců i diváků. Letos již popáté. Při
premiéře v roce 2013 bylo ve vodě deset zimních plavců a dva dobrovolníci. Ještě o rok
později byl poměr 10:9. Zlom nastal v roce
2015, kdy se k šesti registrovaným plavcům
přidalo 16 nových otužilců. Letošní výsledek
byl nečekaný – devět zimních plavců a 20 recesistů a otužilců-amatérů. Přibývá i diváků,

a to je podle našich zkušeností dobře. Když totiž
vidí vycházet z vody sice červené, zato rozesmáté a spokojené plavce, mnozí to v příštím
roce zkusí s námi. Těšíme se i na Vás.
Do příštího roku Vám zimní plavci přejí
štěstí, zdraví, pohodu a dobrou kondici. FiV
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Betlémské světlo
Stalo se pěknou tradicí, že každoročně 23. prosince rozdávají Junáci ve Slavkově Betlémské
světlo.
Nejinak tomu bylo na závěr loňského roku.
Pro světýlko naděje, tento novodobý symbol
vánoc, dorazilo na sto občanů Slavkova. Středisko slavkovského Junáku, tentokrát spojilo své
síly s městem a tak pro světýlko, ale také pro příjemné popovídání u čaje či svařeného vína došli
zájemci do naší starobylé radnice. Olda Bayer

Betlémské světlo • Foto: 2x archiv Junák Slavkov

Motookénko
Vážení čtenáři, v posledním článku jsme psal
o vyhodnocení nejlepších jezdců a týmů sezony
2017. Ten nejlepší v každé třídě je jen jeden,
tak jako v jiných sportech. Kulisu těchto závodů tvoří také závodníci let minulých a mezi
ně neodmyslitelně patří Petr Frank z Holubic,
člen Svazarmu Slavkov. Petr jezdil v letech
sedmdesátých, osmdesátých a devadesátých
v nejvíce obsazované třídě 125 ccm. Začal jezdit na tom, co si sám postavil nebo předělal,
byly to dny a večery usilovné práce bez velkých úspěchů, ale motorka jela. V roce 1974-

1975 se podařilo Petrovi koupit stroj MZ od
bývalého mistra republiky Ládi Voříška z Litovle. Nezapomenutelná cesta, dva moto blázni
se vydali pro vysněnou motorku, po cestě
hrozná mlha, viditelnost dva metry a auto s přívěsem na cestě. Výsledky se naštěstí dostavily
brzo. Byl to pěkný lehký a rychlý stroj. Další
rok se Petr probojoval do mistrovství, ale krajský přebor se také musel umět zajet, aby se tam
dostal to byla podmínka. V roce 1976 obsadil
na mistrovství republiky 15. místo z 36 jezdců,
v dalším roce 25. místo. Později odstoupil

z mistrovství, protože „emzeta“ již nedržela
krok tak aby se dali sbírat věnce. Až v roce
1991 si Petr zajel pro třetí místo v Hranicích na
Moravě. Je to dobrý závodník, doma má stále
asi 7 strojů od veteránů po moderní stroje. Dnes
je hlavně zručný mechanik a konstruktér. Jeho
syn s vnukem v tradici pokračují a pravidelně
zápolí o přední příčky v seriálu pitbiků.
Petr oslavil 9. ledna významné životní jubileum a v našem věku si nepřejeme nic, jen
zdraví a zdravou mysl. Totéž bych chtěl popřát.
J.M.

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. Vánoční jízda se vydařila. Na Štědrý den projelo
Slavkovem na 140 motocyklů a zamířily na
krátkou projížďku po okolí. Motocyklová šoupátka definitivně zaklapla den před Silvestrem.
Vytyčili jsme ovál na horním hřišti stadionu
pro závody motocyklů na ploché dráze. Závodilo se v pěti kategoriích. K vidění byly napínavé souboje a diváci fandili domácím
jezdcům. Ti postupovali sítem rozjížděk až do
finále, kam se v kategorii 50 ccm – klasik probojoval Radek Kyjovský a všem soupeřům
ukázal záda. Jarda Rozsypal si poradil stejně
v kategorii 50 ccm – pařez. Dvě vítězství pro
dva domácí jezdce! Co dodat? Do příští sezony
jim přeji pevné zdraví a mnoho šťastných kilometrů bez nehod.
Všichni motorkáři už motocykly zazimovali.
Někdo jen vytáhl klíček ze zapalování. Ti svědomití dopřáli motorce lepší péči. Stroj uložili
vyčištěný, promazaný, s nádrží naplněnou po

okraj prémiovým palivem. Motorku postavili
na hlavní stojan a pokud ho nemá, občas s ní
popojedou, aby pneumatiky nebyly zatíženy na
stále stejném místě. Povrch běhounu pneumatik prohlédli důkladně a podle opotřebení plánují výměnu. Dohustili tlak na předepsanou
výšku. Akumulátor vymontovali, uložili na suchém, teplém místě, připojený k nabíječce
v udržovacím režimu. Vzduchový filtr, komora
airboxu, kabely ke svíčkám, připojovací koncovky ke svíčkám i samotné svíčky jsou čistočisté, skoro jako nové. V těchto dnech
kontrolují vytažení řetězu, opotřebení řetězových kol a vedení řetězové dráhy. Řetěz už je
čistý, namazaný, zbývá seřídit jeho napnutí.
Na brzdy se teprve chystají, vyžadují totiž
zvýšenou pozornost Pečlivou kontrolu těsnosti
brzdového systému, stavu spojů a povrchu brzdových hadic nikdo nechce ošidit! Pak už jen
doplnit brzdovou kapalinu na požadovanou
hladinu. Po dvou letech provozu je lepší ji vy-

měnit za novou (nesmí se zapomenout na
ostatní provozní kapaliny a těsnosti jejich soustav). Zbývá zkontrolovat výšku obložení brzdových destiček, tloušťku, stav a ukotvení
brzdových kotoučů a je hotovo.
A jak jste daleko vy? Cože! Že jste ani nezačali?! A to ještě zbývá zkontrolovat dotažení
důležitých šroubových spojů (osy kol, uchycení brzd, řídítek, stupaček, zadní stavby atd.)!
V předjaří přijde na řadu ošetřit lakované, plastové, kovové nebo kožené díly motocyklu
ochrannými přípravky! Na jaře by měl stroj
vypadat, jako by právě sjel z výrobní linky!
Zima je nejlepší pro tuning motocyklu, důležité je ověření homologace nových dílů. Na jaře
už jen namontujete akumulátor, spustíte motor,
zkontrolujete funkci osvětlení a všech kontrolek
a vyměníte motorový olej a olejový filtr.
Ale nemyslete, že motoklub spí zimním
spánkem! Shánění povolení pro pořádání rychlostních silničních závodů motocyklů v serpentinách ročník 2018 začalo už v listopadu
loňského roku. Přesto povolení závodu v serpentinách v této chvíli ještě od Policie ČR nemáme a to jich potřebujeme získat bezmála
dvacet! Tož přátelé, všechno dobré v novém
roce a těšíme se na setkání na další klubové
akci. Přijďte mezi nás!
Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

Motovečer

Zavírání šoupátek • Foto: M. Marek

Jezdíme srdcem

Motoklub Austerlitz pořádá společenský
večer přátel a příznivců jedné či více motostop
v Restauraci Slavkovského pivovaru v sobotu
27. ledna od 18. hodiny. Dobré jídlo a pití zpříjemní promítání fotek z akcí roku 2017, reprodukovaná hudba vytvoří podtext a možnost
tance, společně či jednotlivě probereme plán
akcí pro rok 2018. Předem rezervované místo
bez vstupenky je zaručeno do 20. hod, poté
může být obsazeno.
JZ
Na setkání se těší za MK
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – únor
Pranostika: Kdyby o Hromnicích napadlo
jen tolik sněhu, co je na černé kávě znát, bude
úrodný rok.
Rčení z této pranostiky je našim velkým přáním. Po dvou na ovoce prázdných
letech by bylo zapotřebí, aby následující rok nám naplnil sudy,
košíky a lísky v našich skladech.
Podle kalendáře je únor na severní polokouli zimním měsícem
se silnými mrazy. Česká republika je letos opět výjimkou, protože stále ještě nemrzne.
Pokud se tedy vydáme do zahrady můžeme převrstvit kompost, odebírat
rouby i u peckovin nebo natírat (bílit) či jinak
chránit (stínit) kmeny a silné větve stromů před
sluncem. Až koncem měsíce, ale raději začátkem března, začínáme s průklesem a zmlazováním korun stromů. Také se zaměříme na
drobné ovoce – rybíz, angrešt a maliník, které
brzy raší. Pokud je půda vhodná k úpravě, můžeme si připravit záhony na které rozhodíme
kompost a mělce zapravíme. Totéž provedeme
ve skleníku. Při budování teplého pařeniště
(s teplotou kolem 20 °C) je potřeba velké
množství chlévského hnoje, jeho vrstva pod
zeminou má být po sešlapání minimálně 30 cm

DIA okénko

vysoká.
Doma si vyzkoušíme klíčivost uložených
semen z loňského roku. Vysejeme je na vlhkou
buničinu. Pokud za dva až tři týdny vyklíčí
alespoň 80 % semen, můžeme je použít
k předpěstování sadby papriky,
rajčat, celeru, salátu a raných
košťálovin.
Naše organizace zajišťuje sadbové brambory z Vysočiny jak
bylo uvedeno v minulém Zpravodaji. Pokud jste objednávku
neuskutečnili máte ještě možnost do 25. února 2018. Potom
po dovozu bude zahájen prodej.
Proto sledujte naše webové stránky: www.zahradkari.cz/zo/slavkovubrna, kde jsou podrobnější informace o nabízených odrůdách.
Velmi rané a rané brambory začneme přibližně 6 týdnů před plánovanou výsadbou připravovat na předklíčení tak, že je položíme do
vzdušných bedýnek nebo lísek tím způsobem,
aby co nejvíce oček směřovalo nahoru. Umístíme je na světlé místo s teplotou mezi 10 až
15°C, aby vyrostly silné, rozvětvené zelené
klíčky. Při výsadbě dáváme pozor, aby se neulámaly již narašené klíčky.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Zdravotní kondiční cvičení • Foto: M. Miškolczyová

Přijďte si zacvičit!
Svaz diabetiků ČR ve Slavkově Vás zve na
zdravotní kondiční cvičení PILATES. Začali
jsme v pondělí 15. ledna v době od 16.30
hodin v tělocvičně ZŠ Tyršova a pak každý
týden ve stejnou dobu. Cvičení vede Mgr. Libuše Vlachová. Za deset lekcí zaplatí naši členové 100 Kč, ostatní 200 Kč. Cvičení je
vhodné zvláště po vánočním hodování, aby-

chom se rychle dostali na svoji obvyklou váhu
a je také součástí dodržování léčebného režimu
diabetiků. Našim přáním je také pomocí cvičení si udržovat samostatnost do vysokého
věku. Potřebujete pouze pevnou vůli odejít
z domu, přinést si cvičební úbor, přezůvky, karimatku, ručník. Těšíme se na Vás.
mm

Je čas začít plnit svoje novoroční předsevzetí,
mezi které obyčejně patří zdravý životní styl
a dodržování léčebného režimu diabetika. Oboje
se dají plnit zdravějším stravováním a pohybem
i v zimě, třeba půlhodinovou procházkou za každého počasí. Pokud si chcete intenzivněji zacvičit, zveme Vás na zdravotní cvičení Pilates, které
se koná každé pondělí od 16.30 hodin v tělocvičně ZŠ Tyršova pod vedením Mgr. Libuše
Vlachové. Stačí pouze přijít, vzít si přezůvky,
cvičební úbor, ručník a podložku. Cílený pravidelný pohyb pomáhá s udržením hmotnosti
a pohyblivosti do vysokého věku.
V úterý 30. ledna od 14 hodin se uskuteční
členská schůze Svazu diabetiků ČR v zasedací
místnosti Městského úřadu ve Slavkově. Vyhodnotíme činnost a hospodaření za uplynulý
rok a schválíme program na ten letošní, včetně
rozpočtu. V roku 2018 máme v plánu čtyři zájezdy do Thermalparku v Dunajské Stredě, zájezd do Kroměříže a na výstavu Floria a do
Rakouska plavbu po Dunaji údolím Wachau.
Na všechny zájezdy si můžete vzít přihlášky,
které jsou pro naše členy se značnou slevou,
podmínkou je mít zaplacené členské příspěvky
na tento rok. V únoru to bude dvacet let od ustanovení organizace diabetiků ve Slavkově. Je
nám líto, že se nenašel nikdo, kdo by chtěl
v této činnosti pokračovat, protože veškerá
práce je dobrovolná, ale vyžaduje značnou
hmotnou zodpovědnost a také hodně času.
V zimním sychravém počasí dochází ke zvýšenému počtu onemocnění chřipkou a nachlazení horních cest dýchacích. Projevuje se
horečkou, zvracením, únavou, bolestmi hlavy
a břicha, nechutenstvím a dehydratací organismu. Pokud se jedná o chřipku, nebo tyto potíže přetrvávají, měli bychom navštívit lékaře.
Zvláště u diabetiků dochází ke značným výkyvům glykémie, proto je potřebné se častěji
změřit a tomu přizpůsobit množství inzulinu.
V případě nechutenství doplnit energii hroznovým cukrem, pít vlažné nápoje s ovocnou šťávou, sušenky a sušené ovoce i colu, podávané
po lžičkách. Když je glykémie vysoká zase přizpůsobit stravování, odlehčené jídlo rozdělit do
několika porcí, častěji pít a připíchnout krátkodobý inzulin. Upřednostněte vařené brambory,
rýži s dušenou zeleninou. Ke každému hlavnímu jídlo by měla být zelenina, která zasytí,
obsahuje vlákninu, která nám pomáhá při trávení, ale je téměř bez kalorií a zásobí nás také
potřebnými vitamíny. Vhodné jsou pokrmy ze
žampionů a hlívy ústřičné, které jsou v obchodech celoročně. Nezapomínat na vydatnou snídani, která nastartuje celý organismus. Nestačí
za pochodu káva z kelímku, ale připravte si
chleba, se sýrem, šunkou a kousky zeleniny,
nebo jogurt s ovesnými vločkami a ovocem.
Chutné těstoviny: širší těstoviny (vřetena),
uzené maso, nebo šunka, cibule, žampiony,
žlutá a červená paprika, olej, pepř, sůl a strouhaný sýr. Cibuli podusit na oleji, přidat pokrájené uzené, nebo šunku, žampiony, žluté
a červené papriky, podlít vodou, okořenit a nechat podusit do měkka. Smíchat s uvařenými
těstovinami, posypat na talíři strouhaným
sýrem, k tomu okurkový salát, nebo salát z kysaného zelí. V tomto pokrmu jsou sacharidy,
bílkoviny a vitamíny, je rychle připravený a nasytí se celá rodina.
Přeji Vám správné vykročení do nového
Marie Miškolczyová
roku.
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Nová úspěšná spolupráce
V rámci projektu „Do světa!2017“ se uskutečnila vzájemná spolupráce žáků učebního
oboru truhlář mezi naší školou a maďarskou
školou v Šoproni. Žáci oboru truhlář z Maďarska navštívili naši školu na začátku prosince,
kdy společně s našimi žáky zhotovovali v dílnách podnožník, který si zároveň odvezli
domů a v odpoledních a večerních hodinách si
prohlédli krásy našeho města, zámku, navštívili rovněž závod na výrobu skla v Kyjově
a účastnili se historické bitvy v Tvarožné.
Domů odjížděli nadšeni a plni dojmů. Ve
dnech 11.–14. prosince se poté naši žáci vydali
do Šoproně, kde na ně čekal opět bohatý pro-

gram a společná práce na CNC strojích, laser
vyřezávačce a domů si odvezli nejen stoličku,
ale také šperkovnici s logy obou škol. Součástí
programu byla návštěva maďarského zámku
Fedtöt, prohlídka muzeí, závodu IKEA Industry a mnoho dalších akcí regionu. Společnou práci v dílnách snímala i šoproňská
televize a pořad se vysílal v hlavních zprávách.
Žáci byli velmi nadšeni a odvezli si kromě zážitků i cenné znalosti ve svém oboru. Dobré
zkušenosti ze spolupráce obou škol se zúročí
nejen v další práci, ale společně bychom chtěli
pokračovat i v následujícím roce.
D. Mihálová, ISŠ

Projekt Můžeš to změnit!
V rámci základů společenských věd jsme se
zúčastnili workshopu „Můžeš to změnit!“
v Brně, který byl určen pro žáky středních škol
a gymnázií. Měli jsme možnost seznámit se
blíže s našimi občanskými právy a objevit
možnosti zapojení se do veřejného dění.
Workshop byl realizován v rámci projektu
Erasmus+ ve spolupráci s EUTIS.
Program workshopu:
• Prohlídka prostor konání workshopu (Stará
radnice Brno-střed).
• Možnosti zapojení mladých lidí do dění
v obci.
• Seznámení s politiky – živá knihovna.
• Práce v týmech – brainstorming.
Byla to pro nás první zkušenost aktivní společenské práce v konkrétních podmínkách. Ná-

Workshop k výstavě
Bílá růže
Zajímavý workshop k výstavě Bílá růže se
konal pro žáky 1. ročníků oboru hotelnictví
naší školy dne 14. prosince. Michal Urban, student Univerzity Palackého v Olomouci, žákům
výstavu představil a poté sami žáci plnili úkoly,
které jim byly uloženy. Zajímavou formou se
tak seznámili s protinacistickým odbojem
v Německu i s životními osudy mladých členů
hnutí Bílá růže. Vzdělávací workshop byl žáky
kladně hodnocen a dokonce lektorovi předložili
zajímavé nápady, které mohou být realizovány
E. Zemánková, ISŠ
v rámci dalších akcí.

Můžeš to změnit • Foto: archiv školy

sledně se zúčastníme workshopu, na kterém se
bude řešit situace ve Slavkově u Brna, kde můžeme prosazovat svoje podněty pro zlepšení
některých záležitostí, které nám v působišti
naší školy nevyhovují.
Ocenili jsme příležitost přispět ke zlepšení
J. Beroun, ISŠ
situace v našem regionu.

Počet žáků zapojených do výměnných
pobytů stoupá!
Letošní podzim přinesl žákům naší školy
nejen nové školní povinnosti, ale také možnosti seberealizace a získání nových zkušeností prostřednictvím výměnných pobytů,
které škola za významné podpory Jihomoravského kraje zorganizovala se svými partnerskými školami z německé Bochumi, italského
Lecca, maďarské Budapešti a Šoproně. Celkem
se do projektů zapojilo více jak 50 žáků napříč
obory (hotelnictví, kuchař- číšník, automechanik, truhlář), kteří vycestovali do partnerských
škol a následně hostili žáky ze zahraničí ve

Workshop • Foto: archiv školy

Slavkově u Brna. V rámci projektových workshopů měli možnost rozvíjet své schopnosti komunikace v cizím jazyce, vzájemné spolupráce
a zejména pro učební obory byla přínosem
vzájemná výměna praktických zkušeností.
Volný čas žáci vyplnili poznáváním místních
památek a v případě našeho města pak všichni
účastníci mohli zažít neopakovatelnou atmosféru napoleonských slavností. Podle pozitivních ohlasů je více než jisté, že spolupráce
bude pokračovat i v následujících letech.

Bílá růže • Foto: archiv školy

Ples školy
Nadační fond Student a Integrovaná střední
škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace
si Vás dovolují pozvat na 23. ples školy, který
se koná v pátek 23. února ve 20 hodin v sále
SC Bonaparte Slavkov u Brna. Hraje skupina
Hit - makers, bohatá tombola. Vstupné v prodeji od 22. 1. 2017 na sekretariátě školy. Cena
vstupenky: v předprodeji 150 Kč na místě 170
Kč, místenka 20 Kč. Děkujeme za případné
příspěvky do tomboly.

V. Hirt, ISŠ
Návštěva MÚ • Foto: archiv školy

Hmyz na talíři
V předvánočním čase jsme na naší škole přivítali šéfkuchaře Petra Ocknechta, který
žákům 1. a 2. ročníku oboru kuchař-číšník,
cukrář a hotelnictví připravil zajímavou ochutnávku jedlého hmyzu v rámci projektu „Zapojení odborníka z praxe do výuky .
Žáci měli možnost vidět proces přípravy od
umrtvení hmyzu vařící vodou po restování na
másle, smažení v oleji, až po dochucování solí,
pepřem, česnekem, chilli a následný servis
hmyzu na talíř. Byly nám připraveny takové
speciality jako jsou cvrčci, mouční červi, sarančata a švábi. Jedlý hmyz jsme pro porov-

nání ochutnali i v sušené variantě. Pro obor
cukrář si připravil zajímavou ukázku přípravy
hmyzu ve sladké formě. Sušený hmyz máčený
v čokoládě, výroba karamelu s moučnými
červy ve sladké i slané variantě. Konzumace
jedlého hmyzu začíná být pomalu, ale jistě
běžnou součástí stravování i evropských zemí
pro jeho ekonomické či zdravotní důvody.
Proto ani naše škola nechce být pozadu při
vzdělávání budoucích kuchařů a číšníků
v tomto směru. Těšíme se tedy na další vzdělávání, tentokrát na téma moučníky z hmyzu.
P. Horáková, ISŠ

Žáci ISŠ navštívili MÚ
ve Slavkově u Brna
V rámci předmětu občanské nauky měli žáci
2. a 3. ročníků učňovských oborů výuku přímo
na MÚ. Tajemník Mgr. Bohuslav Fiala žáky
seznámil s činností a úkoly, které město
v rámci samosprávy řeší, jak vykonává státní
správu a co v budoucnu hodlá dále vykonat.
Žáci tak mohli porovnat školní teorii přímo
s praxí. Na závěr přednášky všechny pozdravil
starosta města a odpovídal na dotazy žáků
o plánovaných investičních akcích. Doufáme,
že tato spolupráce bude i v dalším roce pokraJ. Lekavý, ISŠ
čovat.
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Robert Mráz: Na italské frontě
První čtvrtletí roku 1918
1. leden – Je krásný den a máme polní mši
sv. Dnešním dnem byly pro nás opět otevřeny
dovolené, které již čtyři měsíce vázly. Sdělil
nám též lejtnant Mayer, že do tohoto domu
v Asiagu, v němž jsme byli ubytováni, udeřil
těžký granát. Lidé od 6. střeleckého pluku tam
měli asi 15 mrtvých a 20 raněných. Též ztratili
dvě stráže.
Odpoledne se vydala celá setnina na procházku. Takový významný a skvělý den, jakých je málo, a jám mám takový ukrutný hlad,
ač nejsem jedlík a máme teprve po menáži.
2. ledna – Byli jsme se odvšivit a vykoupat
v sanitním ústavě v poli před Carbonarem. Je
to přímo skvostné, mít čisté tělo a být zbaven
toho odporného hmyzu, který s námi již
přímo hýbal. Cestou tam a domů jsme viděli,
jaký zde vedou důstojníci veselý život. Tito
mohou být nadšeni pro válku. S ženskými,
které jsou zde v nemocnici Červeného kříže
zaměstnány, rozpustile sáňkují a baví se
volně, jen což…
5. ledna – Jak je již naše nynější vojsko tělesně a co zdraví se týká zchátralé, přiléhavěji
řečeno, co nám bylo od konce října, počátku
to naší ofenzívy zde vytrpěti, vidno z toho, že
z našich čet, které měly původně po 60 mužích, zbylo jen několik lidí. Tak u naší 1. čety
(zugu) třináct, u druhé dokonce osm.
Zdá se to přímo neuvěřitelné, ale je to skutečnost. Vše ostatní je v nemocnicích, anebo
museli zůstat doma jako marodi. A přece byl
vydán rozkaz, že kdo se přihlásí k lékařské
prohlídce a za nemocného nebude uznán,
ztratí půl roku nároku na dovolenou. A tak se
lidé přemohou a často i chorobu zapřou, bojíce se o dovolenou, kterou tak toužebně již
každý očekává.
12. ledna – V poledne odchod přes obec
Lavarone a o 4. hodině odpoledne příchod do
jedné dědinky, kde přenocujeme, a sice dost
slušně.
13. ledna – V 9 hodin ráno odcházíme a o 3.
hodině odpolední se opět ocitáme v Itálii,
v Beitle, kde jsme ubytováni ve zděných koňských stájích.
14. ledna – Ráno v 9 hodin odchod z Beitle

a večer přicházíme na
2000 m vysoký Monte
Zebio, k smrti znaveni. Je
hrozná zima a my přenocujeme i tu v prázdných
Robert Mráz
* 22. 3. 1893 Velešovice
koňských stájích.
15. ledna – Odcházíme † 15. 1. 1967 Hodějice
opět o 9. hodině a večer jsme dospěli na
Campo Mulo. Všude podél cesty zdechliny
koní konzervované krutou zimou. My sami již
padáme hladem, neboť plných 60 hodin jsme
neměli ničeho v ústech. Poznámka k tomuto
dni: Když jsem se i já naprostým vysílením
svalil na sníh a zůstal ležet, prohodl lejtnant
Meyer, jdoucí s komandantem Pekem na
konci batalionu německy: „No, jak Mráz již
nemůže dál, je to s námi špatné,“ a poručil vozatajům, aby mne naložili na sáně, na kterých
jsem pohodlně přibyl až do ležení k naší setnině, kterážto si v baráku již hověla.
Tomuto případu a lajtnantovi Meyerovi, až
Němci, vděčím, že jsem tento den byl určen
do zmíněného kurzu do zázemí, kde jsem se
po delší době vyhnul strastem polního života
v zimě.

Vojenský hřbitov (Sentiero del Silenzio) v Campo Mulo• Foto: archiv

8. února – Dostal jsem lístek od rodičů se
zprávou, že strýček Ignác, tatínkův bratr, 27.
ledna umřel, byv raněn mrtvicí. Jak rádi jsme
všichni toho dobrého strýčka měli a už ho neuvidíme. A co je na věci nejsmutnější, že jejich dům zůstal opuštěn. Oba rodiče mrtvi,
aniž by jejich syn Antonín Mráz o tom vůbec

Že by takové dopisnice vytiskla politická správa c. a k. armády rakouské
monarchie pro vojáky do války zapojených národností pro jejich snad-

věděl. Je nezvěstný a je jakási naděje, že je
v ruském zajetí.
10. února – Je neděle a jsme zase v kostele.
Jelikož trpíme děsným hladem, jdu poprvé
v životě žebrat. Totiž přímo ke dveřím ke zdejším lidem o kousek něčeho. Dostal jsem čtyři
uvařené brambory.
11. února – Četli nám v rozkaze, že Ukrajina s námi uzavřela mír. Večer jdu zase, jako
druzí, po žebrotě. Obdržel jsem u jedné selky
dva talíře chutné fazolové polévky a v jiném
domě šest brambor.
13. února – Popeleční středa. Dnes je zvlášť
krásný a teplý den. Kočičky jsou již rozkvetlé.
Jako každý den jdu si i dnes něco vyprosit. Vzal
jsem si s sebou kousek mýdla, který jsem právě
vyfasoval; dostal jsem za něj u jedné selky
slušně najíst. Zdejší občané umí, ač z valné
části italské národnosti, poněkud německy,
takže je možno se s nimi domluvit. Němce však
rádi nemají. To spíše nás Čechy, za které, když
mezi ně přijdeme, se hned vydáváme.
18. února – Přišel mi od rodičů balík se samými dobrými věcmi. V nejvyšší čas. Lístek
od sestry Marie, ve kterém píše, že masopust
byl sice krátký, ale veselý. Nebylo jediné neděle, aby se netancovalo.
13. března – Dostal jsem dnes večer zde,
u jedněch starých manželů, dobrou večeři.
Totiž brambory a talíř houbové polévky. Slíbil
jsem stařečkovi dýmkový tabák. Ukazoval mi,
že kouří trávu.
14. března – Již několik dní jsme nedostali
žádný chleba a jest nám tento nahrazován polentou. Z velkého hladu jdu zase žebrat nebo
alespoň mléka si do feldflašky koupit. Třebaže
jsem celou ves posháněl, ani toho půl litru
mléka jsem nedostal. Jen v jednom domě mi
dala selka talíř chutné kroupové polévky.
Mimochodem, byl jsem až překvapen krásou
její asi dvacetileté dcery, s níž jsem společně
u stolu seděl.
27. března – Máme školu při italském kulometu.
31. března – Lístek od Huberta Chlupa a od
rodičů. Je Boží hod velikonoční a jsme společně obě kompanie v kostele. Mše sv. je obyčejně úplně tichá, bez varhan a zpěvu, jen
zvony znějí. Je to zde smutné. Copak asi drazí
doma dělají? Krásný den.
Podle válečného deníku R. Mráze sepsal
Stanislav Mráz

nější písemný styk s domovem? To asi těžko. Spíš tu zapracovala všudepřítomná cenzura.

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ

30

1/2018

Dostali jste se do složité životní situace a nevíte si rady?
Charitní poradna Bučovice a Slavkov u Brna
poskytuje lidem, kteří se na ni obrátí v tíživé
životní situaci, nebo kterým taková situace
hrozí, odborné sociální poradenství, které vychází z principů občanského poradenství.
Jejím posláním je předat rady nebo informace,
které lidem pomohou zorientovat se v současných sociálních a právních systémech a podpoří je v rozvoji jejich schopností a dovedností
tak, aby mohli svoji situaci samostatně nebo ve
spolupráci s pracovníkem zlepšit, nebo pokud
možno vyřešit.
Poradenství je poskytováno osobám starším
18 let, a to formou osobní konzultace, po telefonu nebo emailem. Je také možné využít naši
online poradnu na webových stránkách
Oblastní charity Hodonín www.hodonin.charita.cz.
Poradna funguje na dvou pracovištích – v Bučovicích v budově polikliniky na adrese Sovětská 912 (úřední dny jsou v pondělí a ve středu)
a ve Slavkově u Brna na adrese Polní 1444 v přízemí Domu s pečovatelskou službou (úřední dny
jsou pondělí, úterý, středa a čtvrtek).
Poskytujeme poradenství v následujících
oblastech:
1. Řešení dluhů (např. otázky týkající se exekuce, insolvenčního řízení, práv a povinností

dlužníka, pomoc s kontaktováním věřitelů, vypracování žádostí o splátkový
kalendář, návrh na zastavení exekuce,
příprava podkladů pro oddlužení).
2. Rodina a mezilidské vztahy (např.
vyživovací povinnost, manželství).
3. Orientace v sociálním systému a sociálních službách (systém státní sociální podpory,
dávek sociální péče, podpora při hledání a kontaktování vhodných sociálních služeb).
4. Zaměstnanost (sestavení životopisu a motivačního dopisu, informace o právech a povinnostech občanů v pracovně-právních vztazích).
5. Bydlení (nájemní smlouvy, předžalobní
výzvy).
6. Ochrana spotřebitele, majetkoprávní
vztahy, občanské soudní spory.

Služby charitní poradny jsou poskytovány bezplatně, diskrétně, nestranně, respektujeme rozhodnutí klienta.
V roce 2017 bylo poradenství poskytnuto 213 klientům (z toho 121 ve Slavkově u Brna a 92 v Bučovicích).
Děkujeme všem, kteří využili naše služby.
Také děkujeme všem, kteří naši službu podporují.
V případě, že se rozhodnete poradnu navštívit, prosíme o předchozí objednání na tel.
544 212 021 nebo 731 646 977, email: poradna.slavkov@hodonin.charita.cz (pracoviště
Slavkov u Brna) nebo 517 380 451 nebo
739 389 266, email: poradna.bucovice@hodonin.charita.cz (pracoviště Bučovice).
Lucie Růžičková, vedoucí charitní poradny

Pozvánka na besedu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání
v území ORP Slavkov u Brna ve spolupráci
s Monty klubem zve všechny pedagogy, rodiče, prarodiče na besedu Montessori pedagogika ve školním i rodinném prostředí.
Akce se uskuteční v úterý 13. února od 18
do 20 hodin v soukromé Montessori školce ve
Slavkově u Brna (Slovanská 856).
Více informací najdete na webu www.mapslavkov.cz.
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Dámský krejčí v Pelhřimově • Foto: archiv DS

Dobrý večer, Pelhřimove
Po roce jsme opět navštívili tvoje obyvatele.
Tentokrát jsme jim pro jejich potěšení přivezli
inscenaci Georgese Feydeaua „Dámský
krejčí“.
Musím předeslat, že duší a hybatelem celé
této akce je tvůj bývalý občan a náš dobrý podporovatel pan Jaroslav Zrebný. Jen jemu vděčíme za potěšení předvést své nepatrné umění
ve zdech tvého krásného divadla. Díky němu
jsme také odpoledne po příjezdu mohli ochutnat ve zdejším pivovaru několik velmi dobrých
vzorků za přítomnosti samotného pana ředitele
podniku. V podzemních sklepech bylo sice,
pokud je to vůbec možné, ještě více zima než

na povrchu, ale to většině účastníků nevadilo.
Takto posíleni v odhodlání naplnit své poslání,
se herci od 18. hodiny pustili s chutí do práce.
A již samotná návštěva 134 platících diváků,
byla notným povzbuzením. Herci se do díla
pustili s takovou vervou, že já, jako režisér
představení jsem nestačil žasnout, co vše jsem
s nimi nacvičil.
Následná večeře a posení se proto obešlo
bez obvyklého hodnocení představení. Hlavní
věcí přece je spokojený divák. A ten spokojený,
alespoň podle závěrečného potlesku, byl.
Tak tedy moji herečtí souputníci vzhůru do
S.O.
další činnosti.

KALENDÁŘ AKCÍ – ÚNOR 2018
Datum

2. 2.
4. 2.
11. 2.
11. 2.
12. 2.
13. 2.
16. 2.
17. 2.
23. 2.
24. 2.
26. 2.

hod.

20.00
16.30
15.00
15.00
19.00
18–20
20.00
20.00
20.00
16.00

akce/místo konání

pořadatel

Ples ZŠ Komenského, SC Bonaparte, vstupné 150 Kč
ZŠ Komenského
Koncert pěveckého sboru Mladost, farní kostel Slavkov
Michal je kvítko – představení Michala Nesvadby, SC Bonaparte
Karneval pro děti v Domě Svaté Rodiny
Přednáška MSKA Jana Špilara na téma manželství v Národním týdnu manželství, kino Jas.
Beseda o pedagogice ve školní i rodinném prostředí. Monty klub, Slovanská 856
MAP, MK
Sportovní ples, hraje Hamrla Boys. Sál SC Bonaparte
Rybářský věneček
MRS Slavkov u Brna
Ples ISŠ, SC Bonaparte
ISŠ Slavkov u Brna
Motobál
Divadelní kavárna, napínavé příběhy „Havran a spol.“, farní sál.
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