SLAVKOVSKÝ

11 / 2018

MĚSÍČNÍK MĚSTA SLAVKOV U BRNA 앫 ZDARMA
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vzniku republiky
Více v článku na straně 10

Vážení spoluobčané,
velmi si vážím toho, že mám
tu čest Vás v tomto čísle Zpravodaje pozdravit coby znovuzvolený starosta města. Když
jsem před čtyřmi lety dostal na
svůj krk insignie města, byla ve
mně malá duše – byl jsem si
Michal Boudný
vědom velkého závazku a odpovědnosti. Člověk by řekl, že podruhé ze mě
tréma již trochu spadne, ale opak je pravdou.
Uvědomoval jsem si totiž, že mně důvěřujete
nejen vy, kteří jste mi svěřili svůj hlas, ale že mě
a vedení města podporují i opoziční zastupitelé.
Rád bych jim proto vyjádřil svůj dík nejen za
zvednutou ruku, ale zejména za klidný a důstojný

Slavnostní odhalení památníku obou světových válek • Foto: 2x J. Sláma
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Vážení spoluobčané…
(Dokončení ze str. 1)

průběh ustavujícího zastupitelstva. Věřím, že
se nadcházející zasedání ponesou v podobném
duchu. Protože jen díky plodné diskuzi, spolupráci a klidnému naslouchání máme šanci splnit to, co jsme slíbili nejen vám v předvolební
kampani, ale zejména sami sobě.
Začátkem prosince nás čeká schválení rozpočtu na rok 2019, což je klíčový dokument,
bez kterého nelze fungovat! Rozpočet je navržený jako přebytkový. Prioritu má dopravní infrastruktura a příprava projektů na příští roky.
Nemalou starost nám udělalo skokové zdražení
elektřiny, které přišlo nyní a my jsme se tak museli v rozpočtu popasovat i s touto „podpásovkou“. Finální slovo však budou mít zastupitelé
na svém druhém zasedání dne 10. prosince v 17
hodin v zasedací místnosti městského úřadu.
Letošní rok naše město zažilo a zažívá dopravní omezení související s opravami dlouho
zanedbávaných staveb. Rekonstrukce obchvatu, likvidace mostu a opěrná zeď na ČSA,
kanalizace, vodovod… Je to nezbytné a já nemůžu slibovat, že když se v následujících letech pustíme do dalších oprav, že se to
nedotkne vašeho komfortu. Věřím však, že i vy
si při dočasném omezení budete uvědomovat,
že bez toho se nepohneme z místa.
Letošní podzim se nese v duchu významných výročí. Věřím, že naše město se jich zhostilo se ctí. Jen málokdo si nechal přes nepřízeň
počasí ujít neděli 28. října, která začala slavnostním odhalením památníku obětem válek,
ukázkou výtvarných děl žáků ZUŠ Františka
France, tradičním lampionovým průvodem
a videomappingem na radnici města s průřezem stoleté historie našeho státu a fantastickým ohňostrojem v národních barvách za
zvuku mistrovských děl Bedřicha Smetany
a Leoše Janáčka.
Na toto, pro nás Čechoslováky, tak důležité
datum, navazuje jedenáctý listopad, který má
většina lidí spojena s mladým vínem, vypečenou husičkou a svatým Martinem, který k nám
již nějaký rok ne a ne trefit na bílém koni! Pro
mě má však toto datum mnohem hlubší význam – 11. 11. 1918 v jedenáct dopoledne bylo
podepsané příměří mezi válčícími mocnostmi
trojspolku a trojhodody, čímž prakticky skončila první světová válka.

Plesovou sezonu
odstartuje městský bál
Město Slavkov u Brna vás zve na tradiční
městský ples, který se uskuteční v sobotu 12.
ledna od 19.30 h. Ples bude doprovázet hudební skupina Kanci paní nadlesní a cimbálová
muzika Šternovjan z Újezdu u Brna. Jako vždy
bude připravena bohatá tombola a fotokoutek.
Večerem provází Michal Chylík. Vstupenky
v hodnotě 180 korun budou od prosince k dostání na Infocentru nebo v online předprodeji
na stránkách www.zamek-slavkov.cz
Další plesy:
19. 1. Ples ZŠ Tyršova
26. 1. Rybářský věneček
1. 2. Ples ZŠ Komenského
8. 2. Sportovní ples
22. 2. Ples ISŠ
2. 3. Slavkovský maškarák

Ani letos nezapomeneme také vzpomínat na
události spojené s bitvou, která proslavila naše
město v celé Evropě. Věřím, že se nám již několik let daří tuto tragédii připomínat důstojně
a s úctou k desítkám tisíc mrtvých, kteří zůstali
před 213 lety ležet na bitevním poli. O to více
mě těší, že letošní program „napoleonských
akcí“ se zaměří na vyprávění příběhu obyčejného rakouského vojáka. Muže, který mohl být
klidně soused vašeho prapraděda. Věřím, že
díky tomuto příběhu bude mnohem snazší pochopit, jak nesmyslnou a krutou dobu zažili
naši předci a že je zbytečné vyvolávat jakékoli
emoce, které po podobné éře opět volají. Jsem
nesmírně hrdý na to, že nejen naše město a Jihomoravský kraj, ale zejména obce na území
slavkovského bojiště, každoročně vynakládají
velkou energii, finance a čas na to, aby si tuto
tragédii spolu s členy historicko-vojenských

klubů připomněli. Díky tomu máme totiž šanci
na to, abychom nezapomněli. Protože jak tvrdí
klasik: národ, který nezná svoji historii, je nucený ji opakovat.
Podobně jako tomu bylo v uplynulých letech, tak i letos bude první prosincový víkend
ve znamení válečné atmosféry, kterou ukončí
zpěv koled v podání dětí ze Základní umělecké
školy Františka France. V neděli 2. prosince
totiž začíná advent a s ním spojené tradiční
rozsvěcování vánočního stromu na Palackého
náměstí.
Věřím, že bohatý atraktivní program vás
opět přesvědčí opustit teplo vašich domovů
a mráz vás neodradí. A to je vlastně nejhlubší
smysl všech akcí, které pro vás připravujeme
– mít důvod se společně setkat, zasmát se
a utvrdit se v tom, že nám je spolu dobře. Budu
Michal Boudný, starosta
se na vás těšit!

Arboristické práce v parku • Foto: archiv TSMS

Arboristické práce
Technické služby oznamují, že započaly
a v nadcházejících týdnech budou pokračovat arboristické práce na ošetřování dospělých a stárnoucích stromů v zámeckém parku a historických
alejích. Tyto práce provádí firma Šarapatka a probíhají podle znaleckých posudků v pasportizaci
zeleně, schválených patřičnými úřady.
Jedná se především o bezpečnostní řez, který
řeší základní požadavky na zajištění aktuální provozní bezpečnosti koruny stromů. Další druh
řezu je lokální redukce, kde jeho náplní je symetrizace koruny, odlehčení větví s rizikem přetížení, odstranění nebo potlačení tlakových vidlic.

Arboristické práce v parku • Foto: archiv TSMS

U redukce obvodové je cílem řezu stabilizace stromu zmenšením náporové plochy koruny a snížením jejího těžiště. Dle potřeby se
upravuje průjezdní a průchozí profil. Součástí
prováděných prací jsou také opravy, výměny
nebo instalace statických vazeb. U některých
torz kmenů dojde k jejich snížení dle návrhu
entomologa na bezpečné torzo.
V souvislosti s těmito pracemi Technické
služby žádají o respektování a dodržování
především bezpečnostních pokynů těchto pracovníků.
Za TSMS Miroslav Lstibůrek
Děkujeme.

4

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

11/2018

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

149. schůze RM – 22. 10. 2018
1. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením
č. 388/21/ZM/2017 rozpočtová opatření v předloženém
znění.
2. RM schvaluje smlouvu uzavřenou mezi městem Slavkov u Brna a společností: AUDIT KORREKT s.r.o., registrovanou KAČR jako firma oprávněná provádět auditorskou
činnost s oprávněním č. 258, zastoupená: Ing. Zdeňkou
Cahlíkovou, jednatelkou, se sídlem Tavolníkova 2013/II,
142 00 Praha 4-Krč, IČ 25 13 12 65, zapsanou v Obch. rejstříku MěS Praha, oddíl C, vl. 52299 v předloženém znění.
3. RM doporučuje ZM schválit úplatný majetkoprávní
převod pozemku parc. č. 2829/7 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 21m2 z vlastnictví
města do vlastnictví paní Soni Esslerové, bytem, dle přiložené mapy, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 3795-034-2018 ve výši 558,-Kč/m2. Náklady
související s převodem nemovitosti (správní poplatek za
návrh na vklad) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou
splněny dle platné legislativy.
4. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 týkající se pozemků parc. č. 2819/1 a parc. č. 2820/1 oba
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna, jejichž vlastníkem je
město, dle přiloženého návrhu smlouvy a situace (stavba
s názvem „Slavkov, kabel NN Nádražní demolice“) v předloženém znění.
5. RM schvaluje zahájení výběrového řízení Pachtu zahrádky č. 2 v lokalitě Sídliště Nádražní dle příloh uvedených v důvodové zprávě.
6. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody o podmínkách vybudování stavby sjezdu na pozemcích parc. č. 1783/7 a 1786/8 v k.ú. Slavkov u Brna, které
jsou ve vlastnictví města Slavkov u Brna, k projektu „DESTILA Slavkov u Brna - vjezd“ na pozemcích parc. č. 1786/6,
1786/1, 1786/8 a 1783/7 v k.ú. Slavkov u Brna se společností DESTILA, s.r.o., Kaštanová 435/127, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČO: 00030295.
7. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu dohody
o podmínkách vybudování stavby 6 ks parkovacích stání na
pozemku parc. č. 2820/1 v k.ú. Slavkov u Brna, který je ve
vlastnictví města Slavkov u Brna, s p. Hanou Florianovou.
8. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
z 27.02.2018 se společností MgA. Josef Červinka, Jičínská
1512/32, 288 02 Nymburk, IČO: 67614124, v rámci akce
„Restaurování soch v areálu zámku Slavkov u Brna“
v předloženém znění.
9. RM rozhoduje na základě zápisu o posouzení a hodnocení nabídek o tom, že nejvhodnější nabídka na veřejnou zakázku na službu: „Zpracování strategických
dokumentů (koncepcí) pro město Slavkov u Brna, část 1:
Koncepce veřejné dopravy města Slavkov u Brna“ předložil uchazeč společnost AQE advisors, a.s., IČ:269 54 770.

10. RM rozhoduje na základě zápisu o posouzení a hodnocení nabídek o tom, že nejvhodnější nabídka na veřejnou zakázku na službu: " Zpracování strategických
dokumentů (koncepcí) pro město Slavkov u Brna, část 2:
Koncepce zajištění a rozvoje služeb technického charakteru města Slavkov u Brna" předložil uchazeč společnost
AQE advisors, a.s., IČ:269 54 770.
11. RM rozhoduje na základě zápisu o posouzení a hodnocení nabídek o tom, že nejvhodnější nabídka na veřejnou zakázku na službu: „Zpracování strategických
dokumentů (koncepcí) pro město Slavkov u Brna, část 3:
SMART CITY Slavkov - rozvoj a implementace SMART přístupů při řízení města a úřadu“ předložil uchazeč společnost GORDIC spol. s r.o., IČ: 479 03 783.
12. RM rozhoduje na základě zápisu o posouzení a hodnocení nabídek o tom, že nejvhodnější nabídka na veřejnou zakázku na službu: " Zpracování strategických
dokumentů (koncepcí) pro město Slavkov u Brna, část 4:
Koncepce podpory cestovního ruchu" předložil uchazeč
společnost AQE advisors, a.s., IČ:269 54 770.
13. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku na službu: " Zpracování strategických dokumentů
(koncepcí) pro město Slavkov u Brna, část 1: Koncepce veřejné dopravy města Slavkov u Brna" se společností AQE
advisors, a.s., IČ:269 54 770.
14. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku na službu: „Zpracování strategických dokumentů
(koncepcí) pro město Slavkov u Brna, část 2: Koncepce zajištění a rozvoje služeb technického charakteru města
Slavkov u Brna“ se společností AQE advisors, a.s., IČ:269
54 770.
15. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku na službu: „Zpracování strategických dokumentů
(koncepcí) pro město Slavkov u Brna, část 3: SMART CITY
Slavkov - rozvoj a implementace SMART přístupů při řízení
města a úřadu" se společností GORDIC spol. s r.o., IČ: 479
03 783.
16. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku na službu: „Zpracování strategických dokumentů
(koncepcí) pro město Slavkov u Brna, část 4: Koncepce
podpory cestovního ruchu" se společností AQE advisors,
a.s., IČ:269 54 770.
17. RM schvaluje přidělení bytu č. 6, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna, paní Renátě Raškové. Jako náhradníka
schvaluje rada města paní Janu Slezákovou. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné
stanoveno ve výši 60 Kč/m2.
18. RM schvaluje přidělení bytu č. 12, Zlatá Hora 1228,
Slavkov u Brna, paní Lucii Urbánkové. Jako náhradníka
schvaluje rada města paní Dagmar Svobodovou. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné
stanoveno ve výši 60 Kč/m2.
19. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní

1. schůze RM – 5. 11. 2018
1. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením
č. 388/21/ZM/2017 rozpočtová opatření v předloženém
znění.
2. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
se spol. ELEKTRO - PEGAS s.r.o., Čs. armády 317, Slavkov
u Brna, IČO: 26967804, ve znění dle důvodové zprávy.
3. RM schvaluje uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek s paní Radkou Outratovou, dle předloženého návrhu.
4. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem
prostor jako sklad dříve užívané restaurace Josefína v budově SC Bonaparte, Palackého náměstí 126, Slavkov
u Brna, PSČ 684 01, s Divadelním spolkem Slavkov u Brna,
Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 22607536, za
symbolické nájemné 1 Kč/rok, žádné další poplatky nebudou účtovány. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
5. RM schvaluje žádost Karin Čechové, Snovídky 139, Nesovice, IČ: 07496231 o povolení k podnájmu společnosti

Bull Crystal s.r.o. se sídlem Černopolní 219/26, 613 00 Brno,
IČ: 05510015 v prostorách sloužících k podnikání situovaných v přízemí budovy Palackého nám. 123, Slavkov u Brna.
6. RM bere na vědomí zápis z komise pro regeneraci
městské památkové zóny Slavkov u Brna č. 2/2018.
7. RM bere na vědomí zápis č. 3/2018 z jednání Školské
rady Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace a zápis č. 3/2018 z jednání Školské rady Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace.
8. RM schvaluje upravený návrh termínů a programů
schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města do
konce roku 2018.
9. RM bere na vědomí informaci o dočasném nečerpání
finančních prostředků na ÚIP v roce 2018 pro TSMS.
10. RM souhlasí s přijetím finančních darů Základní školou Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
od: 1. Svazu zahrádkářů, místní organizace Slavkov u Brna,
dar ve výši 1000 Kč, 2. Židovské kongregace v Nottinghamu, dar ve výši 7500 Kč.

smlouvě ze dne 19.10.2005 k bytu č. 9, Bučovická 187,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Danou Maradovou, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu neurčitou za
smluvní nájemné ve výši 55,50 Kč/m2.
20. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 29.10.2014 k bytu č. 8, Sídliště Nádražní
1191, Slavkov u Brna, uzavřené s pan Lenkou Hladíkovou,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to
do 31. 10. 2023 za smluvní nájemné ve výši 60 Kč/m2.
21. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 01.11.2017 k bytu č. 1, Litavská 1496,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Marií Gottvaldovou, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu určitou, a to
do 31.10.2021 za smluvní nájemné ve výši 55,50 Kč/m2.
22. RM schvaluje uzavření smlouvy o mediálním partnerství s Českou televizí, IČ: 00027383, se sídlem Kavčí
hory, Na Hřebenech II 1132/4, 147 00 Praha 4, k zajištění
propagace Vzpomínkových akcí 2018, v předloženém
znění.
23. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností LIVINGSTAV s.r.o., IČ 25552325, se sídlem Hybešova
726/42, Staré Brno, 602 00 Brno, v předloženém znění.
24. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na provedení
bouracích a zabezpečovacích prací s Lacík, s.r.o., IČ:
26959895, se sídlem č.p. 304, 683 54 Lovčičky, v souladu
s vydaným exekučním příkazem Městského úřadu Slavkov
u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí, vztahujícím se k pozemku parc.č. 519
v k.ú. Milešovice, v předloženém znění.
25. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností podaných na Městský úřad Slavkov u Brna za III. čtvrtletí
roku 2018.
26. RM doporučuje ZM schválit s účinností od
01.11.2018 odměny členů zastupitelstva.
27. RM schvaluje Plán zimní údržby ZÚMK pro období
2018 / 2019 v předloženém znění.
28. RM souhlasí s přijetím finančního daru v hodnotě
20.000 Kč, Základní školou Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace.
29. RM bere na vědomí informaci ke svolání ustavujícího Zastupitelstva města Slavkov u Brna a návrh pozvánky novým členům.

150. schůze RM – 23. 10. 2018
1. RM neschvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotačních prostředků JMK ve výši 461 000 Kč na realizaci
výměny vrat na stanici JSDH v rámci dotačního programu
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů v obcích
JMK na období 2017–2020 v předloženém znění.
2. RM schvaluje služební cestu Bc. Michala Boudného
do města Vídně v Rakousku dne 25. 10. 2018 a použití
soukromého vozidla na tuto cestu.

2. schůze RM – 12. 11. 2018
1. RM schvaluje uzavření nového návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene – právo chůze a jízdy, který nahrazuje dříve uzavřenou smlouvu o zřízení věcného
břemene ze dne 03.10.2018, na část pozemku parc.
č. 1238/1 v k.ú. Slavkov u Brna mezi subjekty Městem
Slavkov u Brna jako povinným a společností SKR Living
s.r.o., sídlem Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 03552837,
jako oprávněným, dle přiloženého návrhu GP č. 34533153/2018, druh A.
2. RM schvaluje uzavření nového návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene - právo chůze a jízdy, který nahrazuje dříve uzavřenou smlouvu o zřízení věcného břemene
ze dne 3. 10. 2018, na část pozemku parc. č. 1237/7 v k.ú.
Slavkov u Brna mezi subjekty společností SKR Living s.r.o.,
sídlem Nováčkova 18, 614 00 Brno, IČ: 03552837 jako
povinným a Městem Slavkov u Brna, jako oprávněným,
dle přiloženého návrhu GP č. 3453-3153/2018, druh B.

Úplné znění na www.slavkov.cz
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1. zasedání ZM – 31. 10. 2018
1. ZM bere na vědomí platnost voleb patnáctičlenného
zastupitelstva města, do něhož byli zvoleni:
paní Vendula Andrlová, Mgr. Jana Bangová, Bc. Michal
Boudný, Bc. Libor Eliáš, paní Veronika Hrušecká,
Ing. Hynek Charvat, Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. Dušan
Jakoubek, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Petr Jeřábek,
Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Renáta Macharová, Mgr. Vladimír Soukop, paní Dagmar Živníčková.
2. ZM konstatuje, že všichni zvolení členové města složili bez výhrad slib ve znění stanoveném zákonem.
3. ZM schvaluje ověřovatele zápisu: paní Vendulu Andrlovou, paní Veroniku Hrušeckou,
pana Ing. Hynka Charvata, paní Dagmar Živníčkovou,
pana Mgr. Přemysla Jeřábka, pana Bc. Libora Eliáše, pana
Mgr. Petra Jeřábka.
4. ZM schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
5. ZM volí členy návrhové a volební komise v tomto
složení: paní Mgr. Renátu Macharovou, paní Ing. Marii
Jedličkovou, pana Ing. Ivana Charváta, pana Mgr. Vladimíra Soukopa, paní Dagmar Živníčkovou.
6. ZM stanovuje počet místostarostů na jednoho.
7. ZM stanovuje počet dlouhodobě uvolněných členů
zastupitelstva města na dva a to starostu a místostarostu.
8. ZM schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty.
9. ZM volí do funkce starosty města Slavkov u Brna
pana Bc. Michala Boudného.
10. ZM volí do funkce místostarostky města Slavkova
u Brna paní Ing. Marii Jedličkovou.
11. ZM schvaluje veřejnou volbu členů rady města.
12. ZM volí do funkce člena rady města Slavkova
u Brna pana Bc. Libora Eliáše.
13. ZM volí do funkce člena rady města Slavkov u Brna
pan Ing. Hynka Charvata.

14. ZM volí do funkce člena rady města pana
Mgr. Petra Kostíka.
15. ZM zřizuje: I. sedmičlenný finanční výbor II. sedmičlenný kontrolní výbor.
16. ZM schvaluje veřejnou volbu členů finančního
a kontrolního výboru.
17. ZM volí do funkce předsedy finančního výboru
Ing. Ivana Charváta.
18. ZM volí do funkce předsedy kontrolního výboru
pana Mgr. Přemysla Jeřábka.
19. ZM volí do funkce člena finančního výboru pana
Ing. Luďka Červinku.
20. ZM volí do funkce člena finančního výboru pana
Bc. Libora Eliáše.
21. ZM volí do funkce člena finančního výboru paní
Vendulu Majárkovou.
22. ZM volí do funkce člena finančního výboru pana
Ing. Zdeňka Mlčocha.
23. ZM volí do funkce člena finančního výboru pana
Mgr. Vladimíra Soukopa.
24. ZM volí do funkce člena finančního výboru paní
Dagmar Živníčkovou.
25. ZM volí do funkce člena kontrolního výboru paní
Vendulu Andrlovou.
26. ZM volí do funkce člena kontrolního výboru pana
Ing. Adama Hozu, Ph.D.
27. ZM volí do funkce člena kontrolního výboru paní
PaedDr. Ilonu Hrbáčkovou.
28. ZM volí do funkce člena kontrolního výboru pana
Ing. arch. Dušana Jakoubka.
29. ZM volí do funkce člena kontrolního výboru pana
Mgr. Petra Jeřábka.
30. ZM volí do funkce člena kontrolního výboru pana
Mgr. Miroslava Lstibůrka.
31. ZM pověřuje následující členy zastupitelstva

města k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství: paní Vendula Andrlová, Bc. Michal
Boudný, Bc. Libor Eliáš, Ing. Hynek Charvat, Ing. Marie
Jedličková, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Petr Kostík, paní
Dagmar Živníčková. Při výkonu této funkce budou užívat
závěsný odznak.
32. ZM stanovuje s účinností od 1. 11. 2018 odměny
členů zastupitelstva v následující výši: Člen rady města
7380 Kč, předseda výboru zastupitelstva 3690 Kč, předseda komise rady 3690 Kč, člen komise rady 0 Kč, člen výboru zastupitelstva 0 Kč, člen zastupitelstva města
1845 Kč.
Souběh funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: Člen
rady města a současně předseda výboru nebo komise
9225 Kč, člen zastupitelstva města a současně předseda
výboru nebo komise 3690 Kč. V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu.
Neuvolněnému členu zastupitelstva města pověřenému k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do
manželství se odměna poskytovaná za měsíc zvyšuje
o částku 250 Kč/obřad, nejvýše však o částku 2000 Kč (§
74 odst. 1 zákona o obcích).
Starostovi, místostarostovi a členovi zastupitelstva
města pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců,
že spolu vstupují do manželství, náleží z rozpočtu města
příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 500 Kč za den, ve kterém se koná veřejný
obřad (§ 80 odst. 1 písm. a) zákona o obcích).
Členovi zastupitelstva města se z rozpočtu města poskytne příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu
zevnějšku ve výši 500 Kč za den, ve kterém se veřejný
obřad koná. Jedná se o vítání občánků, zlaté (stříbrné, diamantové) svatby či udělení čestného občanství (§ 80
odst. 1 písm. b) zákona o obcích).

Zákon o distribuci pojištění a zajištění – změna živnostenského zákona
V souvislosti s přijetím zákona č. 170/2018
Sb., o distribuci pojištění a zajištění, účinného
od 1. 12. 2018, dochází ke změně některých
zákonů.
Z § 3 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona je od 1. 12. 2018 vyňata činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí.
Současně se v příloze č. 2 živnostenského
zákona, živnosti vázané, vkládá nový předmět podnikání „Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí“ a požadovaná

odborná způsobilost „střední vzdělání s maturitní zkouškou“.
Ten, kdo byl do 1. 12. 2018 oprávněn provozovat činnost samostatného likvidátora pojistných událostí v souladu se zákonem
č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí,
může tuto činnost provozovat do doby, než
ohlásí živnost vázanou, nejdéle po dobu
3 měsíců od účinnosti zákona, tj. do 1. 3.
2019. Ohlášení živnosti vázané v této lhůtě ne-

podléhá správnímu poplatku, k ohlášení živnosti je však třeba doložit, kromě odborné způsobilosti, i dosavadní registraci u ČNB.
Uplynutím tříměsíční lhůty zaniká oprávnění k provozování činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí, resp. zaniká
i zápis v registru podle zákona č. 38/2004 Sb.
Ohlásit vázanou živnost je však možno kdykoliv, za předpokladu doložení odborné způsobilosti a úhrady správního poplatku.
odd. obecní živnostenský úřad

Jakou cenu má elektroodpad?
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla, papíru nebo
plastů. Méně zažité máme, že stejně tak by
tomu mělo být i u elektrozařízení, i když
toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou
pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi
do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých
elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme
je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak
tomu je u tak běžných věcí denní potřeby,
jako jsou úsporné žárovky, fény či holicí
strojky. Ty se do popelnice před domem vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro
ně hledat speciální sběrné místo? Navíc je
nevyhazujeme každý den, tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen
časově, ale především finančně velmi náročná.
Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit

a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.
Recyklací malých domácích spotřebičů, mobilních telefonů nebo počítačů je možné získat
zlato, stříbro, měď a další vzácné kovy.
O všechny tyto suroviny je na trhu velký zájem
a firmy, které sbírají právě tento typ elektroodpadu, je mohou dobře zpeněžit. Tento elektroodpad má pozitivní ekonomickou hodnotu.
Neplatí to ale o všech vyřazených elektrozařízeních. Zpracováním vysloužilých světelných
zdrojů nejen že nejde nic vydělat, naopak jejich recyklace něco stojí. Neobsahují žádné
cenné suroviny, ale zato malé množství rtuti,
jejíž zpracování je velmi nákladné. V tomto
případě hovoříme o negativní ekonomické
hodnotě elektroodpadu.
Díky recyklaci lze využít více než 90 % materiálu z úsporných zářivek – plasty na výrobu
různých plastových komponentů, kovy pro kovovýrobu, sklo jako technický materiál. Vyčiš-

těná rtuť poslouží znovu v průmyslové výrobě.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit
přírodu v našem městě a nevyhazujte úsporné
zářivky do směsného odpadu.
Ve Slavkově u Brna můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve sběrném dvoře (Zlatá
Hora 1469, otevírací doba: Po, St 13–18 h.; So
8–12 h.) nebo je lze zanést do malé sběrné nádoby, která je umístěna na Městském úřadě
Slavkov u Brna, Palackého nám. 260.
Zpětný odběr světelných zdrojů pro naše
město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který v České republice funguje již od roku
2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí
přepravu sběrných kontejnerů do recyklační
firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční prostředky, které bychom jinak
museli zaplatit za recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.
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213. výročí bitvy u Slavkova
Válečná atmosféra, tisíce vojáků v celém regionu i bitevní ukázky i pietní setkání. Města
a obce na území slavkovského bojiště si i letos
připomenou události spojené s Bitvou u Slavkova. Událostí, která před 213. lety změnila životy nejen místních obyvatel, ale i evropskou
mapu. Napoleonův triumf i osudy válkou zmítaných vojáků a civilních obyvatel připomene
opět více než třicet akcí – od koncertů, výstav,
pietních setkání, bitevních šarvátek až po velkolepou rekonstrukci části samotné bitvy.
Sérii vojensko-historických akcí zahájí průchod Napoleona Brnem v sobotu 24. listopadu.
Brno pak zažije vojenský pochod ještě jednou,
a to ve čtvrtek 29. listopadu, kdy se uskuteční
Setkání Denisových sadech.
„Události spojené s bitvou u Slavkova jsou i po
dvou staletích příležitostí k pozastavení se nad
smyslem udržení míru v Evropě i připomínkou
toho, že žádné vítězství jednoho národa nad druhým není věčné a vždy si vyžádá mnoho nevinných obětí. Je třeba vyzdvihnout kvalitu akcí
připomínající Napoleonovo tažení Moravou,
které jsou dlouhodobě pořádané na světové
úrovni a pomáhají tak ke zviditelnění nejen samotného regionu, ale celé České republiky,“ uvedl
hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.
Hlavní dění věnované napoleonské historii ve
střední Evropě se uskuteční v dotčených městech a obcích na slavkovském bojišti a jeho
okolí ve dnech 30. listopadu až 2. prosince.
Návštěvnickým vrcholem bude sobotní velko-

lepá bitevní ukázka (1. 12.) pod kopcem Santon (14 h. u obce Tvarožná za účasti cca 1100
vojáků v dobových uniformách, 60 koní a 15
děl. Scénář se bude inspirovat úvodním střetnutím bitvy mezi předvojem rakouského generála
Kienmayera a posléze 1. kolony ruského generála Dochturova s francouzským 3. plukem
řadové pěchoty v Telnici, kam přibyla Heudeletova brigády od sboru maršála Davouta.
Dvoudenní program odkazující zejména na
události předcházející vítězství Napoleona
a následného života na zámku vrcholící v sobotu průvodem vojsk a unikátní noční bitevní
ukázkou v zámeckém parku (sobota 20 h.) čeká
na návštěvníky Slavkova u Brna. Centrum
města se dobově promění i díky jarmarku. Dramaturgie programu ve Slavkově u Brna bude
vyprávět příběh „obyčejného“ dělostřelce Jana
Nepomuka Prokeše z jihomoravských Dubňan.
V pátek jeho osud představí v první díly nově
natáčeného seriálu Moravské Elegie (pátek, nádvoří zámku) a následně pak mohou diváci sledovat bitevní ukázky v zámeckém parku
optikou tohoto rakouského vojáka.
V pátek 30. listopadu se uskuteční také tradiční vojensko-historický program Francouzové v Křenovicích letos oživený o ukázky
z polní nemocnice nebo jezdeckých jednotek.
Na Žuráni se v podvečer rozhoří „Jiříkovické
ohně“. Připomínka bitvy o Sokolnice se odehraje v místním zámeckém parku v neděli dopoledne (10 h.).

Napoleonský víkend pak završí u symbolu
usmíření – Mohyly míru na Prateckém návrší
v neděli 2. prosince (12:00), kde za přítomnosti
uniformovaných mužů všech zúčastněných
armád představitelé vlády, kraje, církví, ambasád i municipalit uctí životy vojáků i civilních
obyvatel, jichž se slavkovské krveprolití dotklo.
Historici odhadují, že na bitevním poli i v provizorních lazaretech zemřelo na 20 000 až
35 000 vojáků.
Program čítající více než třicet historických
ohlédnutí není unikátní pouze díky masově
navštěvovaným akcím. Atmosféru dokreslují
zejména akce odkazující se na dílčí události
jako například vypálení Jiříkovic, obsazení
Křenovic Francouzi nebo boje ve Vyškově. Regionem pochodují stovky členů vojensko-historických klubů z celého světa, včetně předních
světových představitelů ztvárňujících hlavní
historické osobnosti střetu.
Jako každoročně je zajištěna například i posílená mimořádná veřejná doprava a informační
servis. Informace o všech akcích jsou soustředěny na stránkách www.1805.cz. Informační
web návštěvníky seznámí nejen s programem,
ale také s praktickými informacemi o dopravě,
parkování či vstupném.
Většina akcí se koná zdarma. Program s názvem „Bitva u Slavkova 1805“ významně podpořil Jihomoravský kraj a jednotlivá města
a obce. Hlavním mediálním partnerem je Česká
TZ
televize.

Slavkov si opět připomene atmosféru bitvy tří císařů
Program Tenkrát ve Slavkově bude provázet
příběh dělostřelce Jana Nepomuka Prokeše.
Slavkov si připomene atmosféru roku 1805
v pátek 30. listopadu a v sobotu 1. prosince.
Jak prožívali Napoleonské tažení Evropou
řadoví vojáci? Jak se dotkla vojenská služba
nejen jich samotných, ale jejich rodin a blízkých? Na tyto otázky odpoví dvoudenní program Tenkrát ve Slavkově, který bude letos
vyprávět příběh rakouského dělostřelce z jižní
Moravy Jana Nepomuka Prokeše. Jeho osud
přiblíží krátkometrážní filmy promítané
na nádvoří zámku i sobotní bitevní ukázky.
Letos se uskuteční hned dvě – v sobotu ve 12
a ve 20 hodin. Unikátní noční vřavu doplní pyrotechnické efekty a závěrečný ohňostroj.
Program ve Slavkově u Brna bude startovat
už ve čtvrtek 29. listopadu mší za oběti bitvy
v Chrámu Vzkříšení Páně a následným koncertem houslového virtuóze Václava Hudečka
v Historickém sále zámku. Pořadatelem je
Sdružení Mohyla míru – Austerlitz, které tento
jedinečný zážitek zpřístupňuje posluchačům
zdarma.

Také páteční program bude zahájen hudbou.
V zámecké kapli se od 18 hodin představí
chorvatská skupina Klapa Sol z partnerského
města Pag.
Následovat bude vítání ruského a rakouského panovníka na nádvoří zámku. Multimediální podívanou letos doplní promítání
prvních dvou dílů krátkometrážních filmů
z cyklu Moravské elegie. Příběh Jana Nepomuka Prokeše tak budou diváci sledovat jak
na promítacím plátně, tak i při bitevních
ukázkách. Mezi vojáky se pak bude pohybovat i filmový hrdina osobně.
Letos se návštěvníci opět mohou podívat na
ojedinělé oživené prohlídky nočního zámku,
kde mohou zažít atmosféru podobnou té, jakou
zažívalo panstvo v roce 1805. Chybět nebude
ani dobový empírový bál.
Od sobotního rána pak na Palackého náměstí bude stát řemeslný jarmark, přijíždět
budou vojáci, řemeslníci, měšťané i šlechta.
U historické radnice pak bude probíhat vojensko – historický program, v zámeckém
parku bude ukázka ležení.

Uzavírka Palackého náměstí bude
až do nedělního večera
Vzpomínkové akce na Bitvu u Slavkova
a nedělní rozsvěcení vánočního stromu si vyžádají uzavírku Palackého náměstí a Husovy
ulice od 19 hodin pátku 30. listopadu až do
neděle 2. prosince do 21 hodin.
Žádáme proto všechny majitele aut, aby zde
v tento čas NEPARKOVALI. Tento prostor

totiž budeme připravovat na tradiční řemeslný
a vánoční jarmark, který se uskuteční po celý
den v sobotu 1. prosince. Vjezd je povolený
pouze zásobování na povolení Policie České
republiky. Nedodržení této uzavírky může vést
ke zpoplatnění odtahu vozidla.
vs
Děkujeme za pochopení.

Zámecký park se také stane svědkem hned
dvou bitevních střetů. Od 12 hodin stovky vojáků obsadí spodní parter. Podobná podívaná,
avšak zahalená do tmy a prosvětlená světelnými a pyrotechnickými efekty, se pak odehraje od 20 hodin. Unikátní bitevní ukázce se
závěrečnými ohňostrojem bude předcházet
také defilé vojáků. Program ve Slavkově
u Brna bude mít i pietní rozměr. Po celý den
bude otevřený chrám Vzkříšení Páně a ve 13
h. se uskuteční mše za padlé.
Pořadatelem je město Slavkov u Brna
a Zámek Slavkov – Austerlitz. Akce se koná za
podpory Jihomoravského kraje. Hlavním mediálním partnerem vzpomínkových a pietních
akcí Bitva u Slavkova 1805 je Česká televize.
Partnery akce Tenkrát ve Slavkově 1805
jsou: Prostavby, a. s., Lohmann & Rauscher,
s. r. o., Swietelsky stavební, s. r. o., Slavkovský
pivovar, s. r. o., SKR Stav, s. r. o., AQE advisors, a.s. a Respono, a.s.
Děkujeme Vinařskému fondu České republiky a Integrované střední škole ve Slavkově
vs
u Brna.

Běh na Mohylu míru
Uctěte památku obětí bitvy pohybem! Můžete se zúčastnit přespolního běhu (případně
prokládáného chůzí) po zpevněných i nezpevněných cestách ze Slavkova na Mohylu míru
a zpět. Akce je určena všem nadšencům zdravého pohybu od 18 let věku! Trasa je dlouhá
25 km. Akce se koná v sobotu 1. prosince od
10 hodin (registrace) a startovat se bude
u skautské základny ve Slavkově u Brna.
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Páteční program: vítání panovníků
a speciální noční prohlídky zámku s bálem
Zámek Slavkov – Austerlitz v pátek 30. listopadu od 19.00 ožije netradiční podívanou.
Noční komnaty a sály budou opět zpřístupněny
na speciální prohlídku, při které budou návštěvníci vtaženi do života obyvatel zámku
v roce 1805 a také vojáků a panovníků, kteří
na zámku v předvečer bitvy nocovali.
Speciální noční prohlídky zámku navazují
na program, který se od sedmi hodin večer
uskuteční na nádvoří zámku. Potemnělé nádvoří osvítí louče vojáků, kteří spolu se Slavkovany přivítají ruského cara Alexandra
I. a rakouského císaře Františka I.
Vítání bude spojeno i s krátkou lidovou ve-

selicí, při které již si návštěvníci můžou na nádvoří zatancovat i se samotnými vladaři.
Spolu s programem na nádvoří budou otevřeny i brány do zámku. Návštěvníci můžou
vejít do severní části památky, kde můžou
volně procházet pokoji. V pěti saloncích pak
můžou pozorovat živé obrazy.
Vrcholem prohlídky bude empírový bál za
přítomnosti obou veličenstev, který se uskuteční v Historickém sále.
KDY: pátek 30. 11. 2018 od 19 do 22 hodin
KDE: Zámek Slavkov – Austerlitz
VSTUPNÉ: 50 Kč dospělý, dítě do 3 let
vs
zdarma, bez předchozí rezervace.

Unikátní noční bitevní ukázka s pyrotechnickými efekty
Vrcholem vojenských ukázek sobotního programu ve Slavkově u Brna budou ukázky bitevních střetů v zámeckém parku. Zapojí se do něj většina uniformovaných účastníků ubytovaných ve Slavkově u Brna. Uskuteční se ve 12 a ve 20 hodin. Unikátní noční ukázku
doprovodí impozantní pyrotechnické efekty. Obě bitevní ukázky bude propojovat příběh Jana
Nepomuka Prokeše. Součástí noční vřavy bude i pyrotechnická show s ohňostrojem. Upozorvs
ňujeme návštěvníky, že program se koná v zámeckém parku, u spodního bazénu.

Program ve Slavkově
ČTVRTEK 29. LISTOPADU
18.00

Houslový virtuos Václav Hudeček

Václav Hudeček

Jeden z neúspěšnějších českých houslistů, Václav Hudeček, zahájí letošní Vzpomínkové akce na bitvu
u Slavkova ve Slavkově
u Brna. Koncert, který pořádá
Mohyla míru – Austerlitz,
o.p.s, se uskuteční v Historickém sále Zámku Slavkov –
Austerlitz ve čtvrtek 29. listopadu od 19 hodin. Světoznámý

houslista se po dvou letech
vrací do Slavkova v doprovodu
Lukáše Klánského a Marie Hasoňové.
Koncertu bude předcházet
bohoslužba vedená za oběti
Bitvy u Slavkova. Uskuteční se
v 18 hodin v chrámu Vzkříšení
Páně ve Slavkově u Brna.
Vstup na galakoncert je
vs
zdarma.

19.00

Mše za padlé oběti bitvy u Slavkova,
chrám Vzkříšení Páně
Václav Hudeček – koncert při příležitosti 213. výročí bitvy tří císařů, který
tradičně pořádá Mohyla míru – Austerlitz, obecně prospěšná společnost.
Vstup zdarma

PÁTEK 30. LISTOPADU
18.00

Koncert Klapa sol, vokální uskupení
z partnerského města Pag, zámecká
kaple
19.00–22.00 „Austerlitz, genius loci“: kostýmované prohlídky zámku a empírový
bál

Nádvoří zámku
19.00
Příjezd rakouského císaře a ruského cara
Lidová veselice
Premiéra filmů z cyklu Moravské elegie
– příběh Jana Nepomuka Prokeše

SOBOTA 1. PROSINCE

Chorvatský soubor Klapa sol

Chorvatské písně rozezní zámeckou kapli
V mrazivém počasí teplé slunce přijde vždy
vhod. Melodie plné moře, písku a soli v podání
chorvatské skupiny Klapa sol rozezní v pátek
od 18 hodin zámeckou kapli ve Slavkově
u Brna. Mužské sexteto vystoupí v rámci doprovodného programu zdarma.

Po skončení koncertu si můžete užít program na nádvoří spojený s příjezdem ruského
cara a rakouského císaře. Ojedinělý večer
může pokračovat při prohlídce zámku nebo
sledováním filmů o rakouském dělostřelci Janu
vs
Nepomukovi Prokešovi.

9.00–22.00 Předvánoční jarmark – centrum
města a nádvoří zámku (do 19 hodin)
10.00
Zahájení s nástupem vojáků u radnice na Palackého náměstí
10.00–16.00 „Tenkrát ve Slavkově“
komentované ukázky vojenského výcviku a bitevních střetů – Palackého
náměstí
10.00–16.00 Kostýmované napoleonské prohlídky zámku
12.00
Bitevní ukázka I. část – zámecký
park
13.00
Mše za padlé – chrám Vzkříšení Páně
17.30
Předávání medailí zakladatelům
tradice vzpomínkových akcí – Historický sál zámku
19.30
Defilé vojáků městem – (Brněnská
ulice – kostel – zámecký park)
20.00
Bitevní ukázka – II. část a závěrečná multimediální show s ohňostrojem – zámecký park
Doprovodný program:
9.00–21.00 otevřený chrám Vzkříšení Páně

Nově zvolení zastupitelé města • Foto: J. Sláma

Noví zastupitelé města Slavkov u Brna
Bc. Michal Boudný – ČSSD, starosta města
Vystudoval jsem vysokou školu právního zaměření a víceleté gymnázium. Členem Zastupitelstva města jsem třetí volební období. Před
zvolením do funkce starosty města jsem pracoval jako manažer zahraničního obchodu. Mám dvě malé děti. Zajímám se o motosport
a historii.
Mgr. Petr Kostík – ČSSD, radní
V současnosti jsem ředitelem Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje. Od roku 1998–2006 jsem byl starostou Slavkova
u Brna. V uplynulých dvou volebních obdobích jsem byl členem zastupitelstva našeho města.
Vendula Andrlová – ČSSD
Studovala jsem na ISŠ obor Management a marketing. Členkou zastupitelstva jsem zvolena poprvé a jako slavkovské rodačce mi jde především
o naše starší spoluobčany, pro které bych chtěla vybudovat další odpočinkové zóny a nový seniorský dům, který by zajistil všechny služby potřebné pro klidné stáří. Vždy mi šlo o to, abych pomáhala druhým, i když
jsem na sebe zapomínala. Dělá mi radost spokojenost a úsměv na tváři
toho, komu můžu pomáhat. Mezi mé koníčky patří zvířata a motorky.
Mgr. Renáta Macharová – ČSSD
Vystudovala jsem Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity
a nyní pracuji jako zástupkyně ředitele na ZŠ Komenského nám. ve
Slavkově u Brna. Mám dvě skvělé dcery. Ráda se věnuji sportu a jsem
zakladatelka a hlavní trenérka úspěšného týmu Glitter Stars, který je
mnohonásobným mistrem ČR v cheerleadingu. Zajímá mě vše, co se
týká našeho města a ráda svojí prací přispěji k jeho zviditelnění.
Mgr. Jana Bangová – ČSSD
Vystudovala jsem učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jsem jako učitelka v mateřské škole a pokračovala v práci s dětmi na ZŠ. Nyní jsem ředitelkou
Domu dětí a mládeže ve Slavkově u Brna. Volný čas trávím se svou
rodinou – manželem a třemi dětmi. Rádi navštěvujeme krásná a historická místa našeho kraje.
Ing. Ivan Charvát – ODS
Vystudoval jsem VUT v Brně, fakultu stavební, obor ekonomika a řízení ve stavebnictví. V roce 1994 se můj profesní život na dlouhá léta
spojil s městem Slavkov u Brna. Nejprve jsem zastával pozici vedoucího
Odboru plánovacího a finančního při MÚ ve Slavkově u Brna
(1994–2002), poté jsem byl v roce 2002 zvolen místostarostou města
(2002–2006) a v roce 2006 starostou města (2006–2014). Od roku 2014
jsem členem zastupitelstva města. Jsem ženatý, mám tři děti. V současné
době pracuji jako tajemník Obecního úřadu Mokrá-Horákov.
Ing. Arch. Dušan Jakoubek – ODS
Vystudovaný i praktikující architekt. Jsem ženatý a pyšním se
dvěma dětmi a dvěma vnoučaty. Byl jsem místostarosta města v letech 1989–1999.
Veronika Hrušecká – ODS
Vystudovala jsem Obchodní akademii v Bučovicích. Pracuji jako
účetní pro zemědělskou firmu nedaleko Znojma. Mám ráda moderní
hudbu, tanec a čas strávený s přáteli. V roce 2018 jsem byla poprvé
zvolena do Zastupitelstva města. Považuji se za člověka, který je flexibilní a patří mezi pozitivně naladěné lidi.

Mgr. Vladimír Soukop – Nestraníci
Ředitel Základní školy Komenského ve Slavkově u Brna. Osm let
jsem byl také členem Rady města za Nestraníky. Miluji zámeckou zahradu, hru na basovou kytaru. Jsem také členem učitelské rockové kapely. Jsem ženatý a mám dospělou dceru a syna.
Mgr. Přemysl Jeřábek – Nestraníci
Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu v Brně a jsem ředitelem Základní školy v Brně. V minulém volebním období jsem pracoval jako
předseda Komise pro sport a mládež a v Zahraniční komisi, byl jsem
i členem Kontrolního výboru. K mým zájmům patří sport ať již aktivně
– trénuji nejmladší fotbalisty , tak i pasivně – jsem předsedou SK Slavkov u Brna. Jsem ženatý a mám dva syny.
Ing. Marie Jedličková – KDU-ČSL, místostarostka
Jsem vdaná a matka dvou dospělých dětí. Vystudovala jsem VŠZ
Brno – fakultu provozně ekonomickou.Pracuji jako učitelka na střední
škole. Funkci radní a zastupitelky Slavkova u Brna vykonávám od
dubna 2014 a dvě volební období jsem členkou také Finančního výboru Slavkova u Brna. Mezi mé zájmy patří dobrovolná práce se seniory (KLAS), architektura měst a výtvarné umění.
Ing. Hynek Charvat – KDU-ČSL, radní
Ve Slavkově u Brna bydlím od svých pěti let, v současnosti pracuji
jako agrokonzultant pro firmy, které nabízí služby v zemědělství. Členem zastupitelstva a rady města jsem od roku 2010, pracoval jsem
také v komisích rady města pro životní prostředí a zahraniční vztahy.
Jsem ženatý a mám dvě děti, ve volném čase rád cestuji, podporuji
akce skautů a hraji v žesťovém kvintetu.
Mgr. Petr Jeřábek – Starostové a nezávislí
Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu MU, obor učitelství matematika – fyzika. V současnosti pracuji jako učitel na ZŠ Tyršova ve
Slavkově u Brna. K mým zálibám patří turistika, sport a deskové hry.
Dagmar Živníčková – Ano 2011
Po úspěšném absolvování Obchodní akademie ekonomického
směru v Bučovicích, jsem začala pracovat jako hlavní účetní v soukromé firmě. Poté jsem byla zaměstnaná jako kontrolor na finančním
úřadě. V současné době opět pracuji jako účetní. S manželem Milanem
máme šestiletého syna, který mě inspiroval k vybudování komunitního
centra a dětského klubu Korálky. Toto centrum vzniklo především
proto, aby se dětem a jejich rodičům rozšířily možnosti, jak naplnit
a užít si volný čas. Nenajdete u mě jediný den, kdy se zrovna nepokouším věnovat se organizaci volnočasových a výukových aktivit,
které mají vytvářet pozitivní atmosféru v našem městě.
Bc. Libor Eliáš – TOP 09, radní
Radním města Slavkova jsem nyní druhé volební období. V nadcházejících 4 letech se mimo jiné budu věnovat správě majetku města
VHČ a činnosti ve finančním výboru, kterému jsem minulé období
předsedal. Mou milou pravomocí bude činnost oddávajícího, která mě
nesmírně těší a naplňuje. Ve svém profesním živote jsem nezávislý finanční poradce. Volný čas se snažím trávit se svou rodinou. Ve chvílích,
které mi zbývají rád vařím a zkouším občas nějaký ten sport.

Ustavující zasedání nových zastupitelů města se konalo 31. října 2018.
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Vzpomínka
na Jiřího Doležela
Se zármutkem oznamujeme, že v pátek 2. listopadu
zemřel bývalý místostarosta
města, pan Ing. Jiří Doležel.
Ve funkci radního města
a místostarosty působil v letech 2006–2014. Děkujeme
za jeho práci, kterou odvedl
ve prospěch našeho města a vyjadřujeme hlubokou upřímnou soustrast rodině a blízkým.
Poslední rozloučení se uskutečnilo v pátek
9. listopadu v chrámu Vzkříšení Páně.
Čest jeho památce!

Vánoční strom se letos
rozsvítí 2. prosince
První víkend v prosinci bude ve Slavkově
nabitý akcemi. Po skončení Vzpomínkových
akcí totiž přichází první adventní neděle 2. prosince a s ní i tradiční rozsvěcování vánočního
stromu na Palackého náměstí. Letos se uskuteční v 17 hodin. Po rozsvícení výzdoby bude
následovat vystoupení dětí ze ZUŠ Slavkov
u Brna, které si připraví pásmo koled a vánočních melodií. Ani letos nebudou chybět stánky
s voňavými nápoji a občerstvením.
Zahájení adventu na centrálním náměstí
bude předcházet Mikuláš na zámku. Ani letos
nebude chybět nadílka nebo vánoční dílna
s poštou pro Ježíška. V podzemí zámku se pak
děti mohou potkat s opravdovými čerty.
vs

Demolice mostu v ulici Čs. armády • Foto: P. Maleček

Silničáři opravují vozovku v ulici Čs. armády
Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje začala s opravou poničené vozovky
v ulici Československé armády a také s demolicí nepotřebného mostu u autobusového
nádraží. Pracovníci nejdříve vyřeší zatrubnění potoku Prostředníček a pak budou pokračovat s opravou silnice, která je zničená

kvůli letní uzavírce obchvatu. Kvůli pracím
bude provoz řízený kyvadlově až do 21. prosince.
Další opravy poničené silnice budou zřejmě
spojeny s rekonstrukcí průtahu městem, kterou
připravuje Jihomoravský kraj spolu s městem
vs
Slavkov.

Slavkov obdržel ocenění za uchovávání památky obětí holocaustu
Příběhy, které by neměly být zapomenuty.
Lidé, kteří prožili to nejkrutější zacházení
a často je vysvobodila až smrt. 79 slavkovských
židů bylo na jaře 1942 deportováno do koncentračního tábora v Terezíně s následným transportem do dalších evropských vyhlazovacích
táborů. Do rodného Slavkova se vrátilo pouze
12 z nich. Smrti neunikly celé rodiny včetně
malých dětí.
O tom, že Slavkov židovská komunita obývala několik staletí (první písemnou zmínku
můžeme najít v roce 1294), dnes již svědčí
pouze novorenesanční synagoga a zbytky židovského ghetta v blízkosti Koláčkova náměstí
a také hřbitov u silnice na Rousínov. V bývalé
židovské škole se dnes můžete setkat s osudy
zmizelých spoluobčanů a nahlédnout do jejich
života, který tak krutě ukončila lidská nenávist.
Slavkov u Brna také patřil k městům, kde
byly po válce nalezeny vzácné svitky tóry. Ty
byly až v roce 1964 uloženy do Westminsterské synagogy v Londýně k provizornímu deponování. Tam byl ustanoven The Westminster
Czech Memorial Scroll Trust a započala snaha
o rozmísťování těch svitků v dobrém stavu do
synagog po celém světě. Poškozené svitky tóry
byly předány muzeím a dalším organizacím
k výstavním účelům. Jeden ze čtyř svitků památné slavkovské tóry získala v roce 1968
i nově založená Židovská kongregace v Nottinghamu (Nottingham Progressive Jewish
Congregation). Od této chvíle tato kongregace
navázala aktivní komunikaci s naším městem
a její členové jsou našimi častými váženými
hosty.

Podobně tomu bylo i letos, kdy 29. října dorazila téměř čtyřicetičlenná delegace v čele
s dlouholetým iniciátorem vzájemného partnerství Neilem Pikem, ředitelem nadace Memorial
Scroll Trust London Jeffery Ohrensteinem a ředitelem Židovského muzea v Praze Leo Pavlátem. Vedení města přijeli předat ocenění, na
němž uvedli poděkování za „za úsilí věnované
připomínce židovských sousedů, kteří byli vyhnáni a zavražděni nacisty za druhé světové
války, jakož i celé zničené židovské komunity
ve vašem městě“.
Různorodá skupina mládeže, jejich rodičů
i pamětníků zahájila svou oficiální návštěvu
Slavkova ranní modlitbou v synagoze. Následovalo setkání s žáky Základní školy Komenského, kteří pod vedením paní učitelky Lenky
Záleské, každoročně zpracovávají eseje v an-

Uvítání delegace na radnici • Foto: H. Charvat

glickém jazyce o osudech židovské komunity.
V obřadní místnosti pak byli oficiálně přijati
starostou Michalem Boudným, kterému předali
ocenění.
Poté se skupina přátel z Notthinghamu přemístila na židovský hřbitov, kde uctili památku
slavkovských židů. Následovalo pak krátké
pietní zastavení u nového památníku obětem
světových válek, který připomíná i 67 slavkovských obětí holocaustu. Delegace po položení
květin zasadila poblíž památníku cibulky krokusů, jejichž žluté květy budou každoročně připomínat židovskou tragédii.
Skupina pak navštívila také muzeum v bývalé
židovské škole a položila květiny u hrobu Ruth
Preissové-Matiovské. Připomněli si tak osud
ženy, kterou spolu s rodinou němečtí okupanti
transportovali do terezínského tábora. Od svých
deseti let zde dva a půl roku tvrdě pracovala
v prádelně. Paní Preissová spolu se svými rodiči
útrapy přežila a vrátila se do rodného města. Zemřela v loňském roce ve věku 86 let.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace přijetí přátel z Notthinghamu a také těm,
kteří pomáhají nezapomenout na naše sousedy,
jež se stali obětí nejbestiálnější ideologie moderních dějin. Děkujeme zejména panu Jaromíru Seifertovi, který shromažďuje a pečuje
o odkaz židovské komunity ve Slavkově a také
panu Bedřichovi Malečkovi za uchovávání paměti přeživších svědků těchto zvěrstev.
Veronika Slámová
Čerpáno z materiálů: Jaromír Seifert: Návštěva přátel
z Nottinghamu a Bedřich Maleček: Krutý osud slavkovských
Židů (z knihy Slavkov u Brna v době světových válek)
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Slavnostní odhalení památníku obětem válek

Oslavy 100. výročí vzniku republiky

Lampinový průvod

Lampinový průvod

Vyhodnocení soutěže o nejhezčí lampion

V neděli 28. října byl odhalen památník slavkovským obětem světových válek za přítomnosti českých vojáků, skautů, hasičů, vedení
města i zahraničních hostů. Dvě žulové desky
symbolizující první a druhou světovou válku
odhalil duchovní otec Bedřich Maleček
a autor díla architekt Jan Snášel. Následoval
lampionový průvod v režii Austerlitz Adventure. Na historické radnici pak diváci mohli
shlédnout videomapping připomínající významné historické události i tematický ohňovs
stroj s názvem Země stoleté lípy.

Výledky soutěže
o originální lampiony
(bez udání pořadí!)
Předškoláci
Ema Pospíšilová (králíkárna)
Michalka Maradová (pavučina)
Eliška Šafránková (vikýřek)
Anička Jandlová (koník)
Jáchym Lerch (milníky)
Mladší žáci
Matěj Chvála (kostel)
Tereza Nemuchovská (pavouk)
Arnošt Nemuchovský (strašidlo)
Dominika (medúza, múza)
Andrea (ježura)
Starší žáci a tematické
lampiony k výročí
Beáta Henrichová (muchomůrka)
Simona Pešicová (duch)
Edita Houšťová (TGM)
Emílie Lerchová (český lev)
Vašek Mrázek (TGM)
Rodinné týmy
Burianovi (anděl, team, mrak)
Jurečkovi (snový dům)
Pecháčkovi (stovka)
Rumlovi (vlajka, dýně)
Valníčkovi (republika, lampa)
Dospělí
Martin Chvála (dort)
Jiří Kaláb (památník)
Zbyněk Marada (souznění)
Lachtan (lucerna)
Alena Slezáková (legionář děda Benda)

Lampinový průvod

Vyhodnocení soutěže o nejhezčí lampion

Vyhodnocení soutěže o nejhezčí lampion

Foto na straně: J. Sláma

Slavkov u Brna si o posledním říjnovém víkendu připomněl události, spojené se založením samostatného československého státu.
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Vánoční Bongo
Je ti víc než 6 let? Chodíš do základní školy?
Právě pro Tebe pořádá 21. prosince DDM
Slavkov u Brna vánoční výlet plný zábavy a legrace do Bonga v Brně. Cena 170 Kč zahrnuje
dopravu, dvouhodinový vstup do Bonga a pedagogický dohled. Pro více informací volejte
tel. čísla 544 221 708 nebo 605 083 322. jb

Školní rok 2018/2019 v DDM
V letošním školním roce nastoupilo k zájmovému vzdělávání v DDM
více než 750 účastníků. Zájem o naše
zařízení je stále velký, proto se snažíme otevřít
vždy alespoň 1 nový kroužek. Letos se nám podařilo otevřít nové kroužky pro předškolní děti
– hravá příroda, hravá výtvarka. Školákům nabízíme novinku ve spolupráci s ISŠ ve Slavkově
z oblasti gastronomie. Poprvé jsme mohli uspokojit všechny zájemce o keramiku. V našich
prostorách jsme si vybudovali novou keramickou dílnu. Nezapomněli jsme i na sportovně nadané děti. Naplněné kroužky atletiky, míčových
her, fotbalu a florbalu dokazují, že v našem
městě bude mít sport vždy své místo. Rozšířili
jsme i kolektiv pedagogů volného času. V naší
organizaci se věnují dětem tři interní, 39 externích pedagogů a několik dobrovolníků. Pokud
se chcete přidat k týmu pedagogů volného času,
volejte na tel. 544 221 708 nebo pište na email
ddmslavkov@tiscali.cz. Hledáme zejména studenty nebo mladé lidi na pořádání různých akcí
jb
a táborů.

Třída Motýlků • Foto: archiv školy

Za pokladem skřítka Podzimníčka
Už jsou to tři měsíce, co děti chodí školky.
Během této krátké doby získaly mnohé vědomosti a dovednosti z oblasti přírody. Učí se
lásce ke zvířátkům, umí je pojmenovat, vědí,
jak se zvířátka chystají na zimní období. Zábavnou formou se seznamují s prací sadařů při
sklizni podzimního ovoce a s prací zahrádkářů.
Poznávají, jak jim technika může pomáhat
v nelehké práci. Často pozorují i práci zahradníků pří úklidů listí zbarveného do krásných
podzimních barev.
Všechny tyto znalosti si děti ze třídy Motýlků
ověřily na podzimní vycházce za skřítkem Pozimníčkem. Vydaly se na ni jednoho krásného
podzimního dopoledne. S nadšením hledaly

cestu značenou fáborky, která je vedla zahradami
a sady až do slavkovské obory. Cestou se zastavovaly na stanovištích, kde plnily úkoly a tak si
ověřily, co všechno se o podzimu naučily.
Na začátku obory se děti uměly ztišit, aby
nerušily zvířátka a mohly je zahlédnout. Taky
skřítek Podzimníček jim napověděl, že v oboře
je ukrytý jeho poklad. Ten děti po usilovném
hledání objevily ve vykotlaném dubu.
Na zpáteční cestě do mateřské školy je čekalo ještě jedno překvapení. Dva velcí papíroví
draci, které si děti pustily ve větru. Celý výlet
se zdařil a už teď se těší na další vycházku
za dobrodružstvím, která je čeká v nadcházeEva Eliášová
jícím zimním období.

Soubor příčných fléten • Foto: archiv školy

Hudební večer žáků ZUŠ F. France
Koncert, který dne 14. listopadu 2018 za
velké účasti posluchačů zazněl v prostorách
sálu ZUŠ F. France ve Slavkově u Brna, měl
své kouzlo. Žáci i učitelé školy příjemně obohatili program koncertu procítěnou interpretací
sólových i komorních skladeb.
Zazněly lidové písně v rozmanitých úpravách i repertoár světově uznávaných hudebních skladatelů, nechyběly ani skladby méně
známé, přesto velmi líbivé. Velký obdiv a pozornost si získali především ti nejmenší a žáci,
kteří vystupovali úplně poprvé. Příjemná atmosféra provázela večer až do samého závěru,
všichni účinkující byli odměněni nádhernými
úsměvy, potleskem a zájmem všech přítomných v sále.

S dobrým pocitem a radostí se těšíme na příležitost se s vámi opět vidět i na dalších koncertech naší školy, jste srdečně zváni.
Kamila Sokolová

K. Jiráková, V. Jandlová a A. Lysáčková • Foto: archiv školy
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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

Karel Vilém hrabě Kounic
Zámek Slavkov – Austerlitz vás srdečně
zve na druhou přednášku, Karel Vilém hrabě
Kounic, osudy nezdárného syna majitele slavkovského panství, z cyklu přednášek věnovaných české větvi rodu Kouniců, která zámek
ve Slavkově vlastnila od 2. poloviny 19. století.
S narozením Karla Viléma Kounice svitla
rodu naděje na zdárné pokračování mužské
linie, protože žádný ze sedmi sourozenců Albrechta hraběte Kounice mužského potomka
neměl. Chlapec byl talentovaný (např. jezdec

na koni, střelec), avšak (možná až přílišné) naděje zanedlouho zklamal. Neuměl hospodařit
s penězi a rozhazoval obrovské sumy. Miloval
společnost krásných žen a patrně osudným se
mu stalo užívání morfia. Na jeho životním
osudu se krásně promítá dvojznačnost šlechtické společnosti druhé poloviny 19. století.
Přijďte si poslechnout podrobnosti ze života
Karla Viléma Kounice 27. listopadu v 17 hodin
do Rubensova sálu. Přednáší: Mgr. Martin
Rája, Ph.D.Vstupné dobrovolné.
Martin Rája, ZS-A

O nejhezčí vánoční stromeček
Zámek Slavkov – Austerlitz vám nabídne
vánoční inspiraci v podobě soutěže o nejhezčí
vánoční stromeček, které nazdobí děti a studenti slavkovských škol (Monty klub, ZŠ Tyršova, MŠ Zvídálek – Kuřátka, ISŠ, Družina
D. Živníčková, Korálky, ZUŠ Fr. France).
Stromečky budou umístěné v přízemí zámku
- sala terreně a čekárně před kavárnou. Přijďte
se k nám nejen inspirovat, ale i oddechnout
v předvánočním shonu a také hlasovat o nejhezčí nazdobený stromeček. Soutěž bude probíhat od 20. listopadu do 7. prosince 2018
a navštívit zámek můžete až do ukončení sezony a uzavření Zámku Slavkov – Austerlitz
dne 9. 12. každý den kromě pondělí od 9 do
ZS-A
16 hodin.

Karel hrabě Vilém Kounic • Foto: archiv ZS-A

Koncert sboru Klapa sol
Vánoční stromek • Foto: M. Marek

V zámecké kapli se v pátek 30. listopadu
v 18 hodin uskuteční koncert Klapa sol, vokálního uskupení z partnerského chorvatskéhoZS-A
města Pag. Vstupné dobrovolné.

Koncert brněnského
pěveckého sboru Mladost
V neděli 25. listopadu v 15 hodin se v zámecké kapli sv. Kříže uskuteční koncert pěveckého sboru Mladost. Původní termín koncertu byl
v září pro nemoc zrušen. Na programu budou skladby světské, duchovní i lidové. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme všechny, kteří
ZS-A
chtějí prožít příjemné odpoledne.

Vánoční koncert Martina
Křížky zazní opět dvakrát
Předvánoční čas bude již po
sedmé patřit původním i světoznámým písním v podání Martina
Křížky a jeho přátel z Městského
divadla v Brně. Díky velkému diváckému zájmu se letos opět
uskuteční dva koncerty v jeden
den – v sobotu 15. prosince
v 15.30 a 19.30 hodin.
„Mám velkou radost, že nemalé úsilí vynaložené při přípravách a organizaci oceňují
posluchači stále větší návštěvností. Díky tomu se z vánočního
koncertu stala již tradice a my tak
můžeme každý rok vymýšlet nové
a zajímavější efekty i aranžmá.
Zní to až neuvěřitelně, ale letos se
na pódiu při vánočních koncertech vystřídá na 50 účinkujících“
uvedl Martin Křížka.

I letos se můžete těšit na několik vzácných hostů, kterými
jsou Aleš Slanina, Marta Matějová a po několika letech do
Slavkova opět zavítá také Andrea Zelová (Březinová). Chybět nebude ani pěvecký dětský
sbor při Základní umělecké
škole Františka France Hlásek.
Letošní koncerty budou okořeněné i lidovou tvorbou v podání
Mužáků ze Šardic. Účinkující
zpěváky opět doprovodí skvělá
kapela pod vedením Ondřeje
Klímka společně se smyčcovým
kvartetem Indigo.
Rychle mizející vstupenky na
koncert si můžete zakoupit v Informačním centru na Palackého
nám. 1 nebo online na stránkách
www.zamek-slavkov.cz. ZS-A
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Program kina Jas – prosinec
Pátek 7. prosince, 19.30 hodin

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla a plánuje svatbu.Právě kvůli tomu Marie
přijíždí po dlouhé době za rodinou na návštěvu do své rodné vesničky. Doma potkává svou dávnou lásku, Jiřího.
Během pár okamžiků je jasné, že jejich city nejsou minulostí a skončí spolu v posteli. Jenže celá věc má jeden
velký háček. Právě Jiří je snoubencem její sestry. Režie: Tomáš Svoboda. Hrají: Anna Polívková, Jan DolanskýJakub Gottwald, Ester Geislerová, Eva Holubová, Bohumil Klepl, Marcela Nohýnková, Sára Friedlanderová, Jaroslav Plesl.
89 minut, Komedie / Česko, 2018, vstupné 70 Kč
Sobota 8. prosince, 19.30 hodin

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla Nublar, exotickém ostrově, kde prosperoval unikátní zábavní park Jurský svět, než se jeho exponátům podařilo utéct z klecí. Ve finále jednoho z nejúspěšnějších filmů
všech dob opustili ostrov poslední lidé a nechali ostrov napospas prehistorickým tvorům. Jenže teď se za nimi
musí vrátit. Proč? Protože na ostrově se probudila tamní sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách hrozí vyhynutí. Režie : J. A. Bayona. Hrají: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Ted Levine, Toby Jones, James
Cromwell, B. D. Wong, Rafe Spall, Daniella Pineda, Geraldine Chaplin, Peter Jason, Justice Smith…
130 min., Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA, Španělsko, 2018, vstupné 80 Kč

Mikuláš na zámku
V neděli 2. prosince bude pro děti připraven
předvánoční program na zámku.
Od 12.30 hodin bude vstupní hala zámku
proměněna v nebe a Ježíškovu poštu, kde si
děti napíší nebo nakreslí dopis Ježíškovi a ve
vlastnoručně vyrobené a speciálním razítkem
oražené obálce jej vhodí do schránky. Čekání
na Mikuláše si mohou děti zkrátit také dalšími
aktivitami v kreativní dílně, mimo jiné i zdobením perníčků, a ohřát se můžete v knihovně,
kde bude ve třech přibližně půlhodinových
blocích probíhat čtení pohádek – začínáme
vždy ve 12., 13. a 14. hod.
V 15. potom mohou děti na nádvoří očekávat příjezd Mikuláše s čertem a andělem, kteří
budou rozdávat hodným dětem nadílku.
Po skončení programu na zámku se můžete
přemístit na Palackého náměstí, kde Vás čeká
v 17 hodin slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. Vstupné na program na zámku i náměstí je zdarma a hradí se pouze vstup na prohlídku do podzemí.
Srdečně zve Zámek Slavkov – Austerlitz
a město Slavkov u Brna

Neděle 16. prosince, 16.30 hodin

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
Ve filmu od Sony Animation Pictures Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená se s naší oblíbenou rodinkou
strašidel vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může luxusní plavidlo nabídnout, od strašidelného
volejbalu po exotické exkurze a opalování při Měsíčku. Když však Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do záhadné
kapitánky lodi Eriky, která skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra. Režie: Genndy Tartakovsky
97 min., Animovaný / Komedie / USA, 2018, vstupné 65 Kč
Pátek 21. prosince, 19.30 hodin

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru. Na válečné stezce s chlastem potkává Josef třeba Honzu, bývalého reprezentanta v triatlonu a účastníka nejtěžšího závodu světa – Ironmana. Úředník a geniální matematik
Milan zase věří, že je vyslancem z vesmíru. Někoho zradila žena, někdo hrál v německém gay pornu a svůj
příběh má i Tomáš, který zašel ve vztahu se svou nevlastní dcerou až příliš daleko… Režie: Dan Svátek. Hrají:
David Švehlík, Jaroslav Dušek, Ondřej Malý, Ivan Franěk, Marika Šoposká, Simona Babčáková, Jiří Maryško, Jaroslav Plesl, Michal Gulyáš, Taťjana Medvecká, Ha Thanh Špetlíková.
92 min., Drama / Komedie / Česko, 2018, vstupné 70 Kč
Neděle 23. prosince, 16.30 hodin

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
Planetu Zemi čeká invaze animované kosmické legrace. Pokud jste si mysleli, že ve vesmíru je život, měli jste samozřejmě pravdu. Na dohled modré planety krouží obrovský mezihvězdný křižník plný mimozemšťanů všemožných tvarů, velikostí a se zcela nahodilým počtem očí, uší nebo rukou. Tři ufonští kamarádi si na něm naladí
vysílání teleshoppingu a okamžitě se zamilují do speciální, bezkonkurenčně nejlepší masážní matrace za tu nejlepší cenu. Je báječná a musejí ji mít. Rozhodnou se, že si ji pořídí a potají se k nám vydají v létajícím talíři.
Režie: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein, Sean McCormack.
90 min., Animovaný / Komedie / Rodinný / Německo, Lucembursko, Dánsko, 2018, vstupné 65 Kč
Sobota 29. prosince, 19.30 hodin

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém světě. Jen u nás se na tom „ničení“ podílelo skoro 750 tisíc diváků, kteří od té doby sní věčný sen o pokračování. Sice to trvalo relativně dlouho, zato
v pokračování Mamma Mia! Here We Go Again dostanete hned dva příběhy v jednom! S tím prvním se vrátíme
do časů, kdy byla Donna (Meryl Streep a Lily James) čerstvou absolventkou univerzity, chtěla poznávat svět
a netušila, že brzy narazí na tři civilizované mladíky a jeden necivilizovaný řecký ostrov a totálně se jí změní
život. Režie: OL Parker. Hrají: Amanda Seyfried, Lily James, Meryl Streep, Colin Firth, Pierce Brosnan, Stellan
Skarsgård, Dominic Cooper, Andy Garcia, Christine Baranski, Julie Walters, Jeremy Irvine, Cher.
114 min., Muzikál / Romantický / Komedie / USA, 2018, vstupné 80 Kč
Neděle 30. prosince, 16.30 hodin

V HUSÍ KŮŽI
Hlavní hrdina žije v husí kůži celý svůj život a za nic na světě by neměnil. Peng je totiž houser, žije v klidu ve
volné přírodě a pekáč mu nehrozí. Peng je z druhu „husa pohodová“, ze všeho nejradši se baví, společné husí
rituály nebo jakákoliv jiná pravidla nesnáší a v husím slovníku ho najdeme pod heslem „nezodpovědnost“, „pohodička“ a taky „na to kašlu“. Místo, aby s ostatními držel při přesunu na jih vyrovnanou formaci, lítá si sem
a tam a věnuje se letecké akrobacii… Režie: Ch. Jenkins.
91 min., Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / Čína, 2018, vstupné 65 Kč
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Provoz zámku, informačního centra, městské knihovny,
expozice a kina na přelomu roku
Dovolujeme si vám oznámit provozní dobu
zmíněných institucí v prosinci tr. a v roce následujícím:
Zámek Slavkov – Austerlitz – naposledy
můžete zámek navštívit v neděli 9. prosince
od 9 do 16 hodin. Poté se jeho brány na několik měsíců uzavřou, abychom jej řádně připravili na další sezonu. Tu zahájíme ve čtvrtek 21.
března 2019.
Městská knihovna – knihovna bude od 13.
prosince 2018 uzavřena. Poslední půjčovní
den v tomto roce je tedy středa 12. prosince

v obvyklých hodinách. Po Novém roce zahájíme provoz v úterý 8. ledna 2019 od 9 hod.
Informační centrum – infocentrum bude
otevřené do pátku 21. prosince 2018. Běžný
provoz v novém roce započne od středy
2. ledna 2019.
Upozorňujeme, že v zimních měsících je
otevírací doba Informačního centra od pondělí
do pátku v čase 8.30–11.30 a 12–17 hodin.
Kino – filmové projekce jsou nyní uskutečňovány v SC Bonaparte dle programu uvedeného na jiném místě Slavkovského zpravodaje.

Rozsvěcení
vánočního stromu
První víkend v prosinci bude ve Slavkově
nabitý akcemi. Po skončení Vzpomínkových
akcí totiž přichází první adventní neděle 2. prosince a s ní i tradiční rozsvícení vánočního
stromu na Palackého náměstí. Letos se uskuteční v 17 hodin. Ani letos nebudou chybět
stánky s voňavými nápoji a občerstvením.
Zahájení adventu na centrálním náměstí
bude předcházet Mikuláš na zámku, jehož loňský první ročník přilákal stovky dětí a rodičů.
Ani letos nebude chybět nadílka nebo vánoční
dílna s poštou pro Ježíška. Vánoční atmosféru
můžete nasát i na výstavě vánočních stromečků v portiku, čekárně, sala terreně.
KDY: neděle 2. 12. 2018 v 17 hodin
KDE: náměstí Slavkov u Brna
VSTUPNÉ: zdarma

Promítat budeme např. také 23., 29. a 30. prosince.
Expozice Austerlitz – malé město velkých
dějin – bez objednání ji můžete navštívit v letošním roce do neděle 9. prosince od 9 do 16
hodin. Expozice je přístupná i v zimních měsících, do oficiálního zahájení sezony 21. 3.
2019, pondělí až pátek od 9 do 15 hod. pro předem objednané zájemce (tel.: 736 504 442).
Děkujeme za pochopení a přejeme všem příjemné prožití svátků vánočních a úspěšný nadcházející rok 2019. kolektiv pracovníků ZS-A

Vánoční
prodejní
výstava

Vánoční prodejní výstava • Foto: archiv

Srdečně Vás zveme na Vánoční prodejní výstavu, která
se bude konat na zámku Slavkov – Austerlitz v Rubensově
sále v sobotu 24. 11. a v neděli 25. 11. od 9 do 16 hodin.
Autorkami výstavy jsou Pavla
Tauberová, Hana Křetínská,
Veronika Jelínková. Vstupné
ZS-A
dobrovolné.

Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. Vás srdečně zve na Vzpomínkové akce k 213. výročí bitvy
tří císařů dne 29. listopadu 2018 do Slavkova u Brna, kde v 18 hodin proběhne mše za oběti
bitvy tří císařů v Kostele Vzkříšení Páně.
V 19 hodin pak proběhne v Historickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz koncert houslisty
Václava Hudečka v doprovodu klavíristy Lukáše Klánského. Vstup volný.

Skupina Exulis • Foto: archiv ZS-A

Večerní prohlídky
V pátek 30. listopadu od 19 do 22 hodin
budou na zámku Slavkov – Austerlitz, v rámci
Vzpomínkových akc, probíhat speciální večerní
prohlídky zámeckých komnat „Austerlitz, genius loci“.
Těšit se můžete na scenérie ze života šlechty,
ukázky vojenských dovedností a zbraní, zámecký empírový bál, souboj šlechticů. Představení
„Austerlitz, genius loci“ pro Vás zinscenuje skupina Exulis. Vstupné je jednotné 50 Kč. Na prohlídku není potřeba rezervace předem. Přijďte
ZS-A
zažít rok 1805 na vlastní kůži!

Francouzská komedie ZELŇAČKA
Dovolujeme si Vás pozvat 4. prosince od 19
hodin do velkého sálu SC Bonaparte na divadelní představení nastudované podle slavné
knihy a ještě slavnějšího filmu s Louisem de
Funèsem.
V hlavních rolí se Vám představí skvělý Oldřich Vízner a Otakar Brousek ml. Sekundovat jim bude neméně talentovaný Vojtěch
Záveský, kterého můžete znát z televizních seriálů Ulice nebo Vinaři, v roli ufona Oxana.
Dále pak zkušený Jan Szymik a mladinká
Barbora Jánová v alternaci s Barborou Hruškovou.
K čemu vylepšovat svět, když to nejlepší

bylo již dávno vymyšleno? A co se stane, když
ufonům zachutná pravá francouzská zelňačka?
Příběh se odehrává na společném dvorku
dvou věčně připitých vesnických prďolů, kteří
by rádi zastavili čas pod nekonečnou oblohou
plnou hvězd. A právě tam někde v nekonečnu
potřebují to nejlepší, co lidstvo vytvořilo. Není
divu, že za stodolou zaparkuje létající talíř.
Francouzský venkov, víno, muzika, přátelství, polívka, hvězdná obloha a UFO. To jsou
hlavní atributy této komedie.
Vstupenky si můžete zakoupit online na
www.zamek-slavkov.cz nebo v Informačním
ZS-A
centru na Palackého náměstí 1.
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Základní škola Tyršova
Základní škola, Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 113, reditel@zsslavkov.cz

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí
Žáci 9. ročníků se v těchto dnech zamýšlejí
nad výběrem školy pro další studium. Ve čtvrtek
18. října se zúčastnili veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí ve Vyškově. Mohli získat informace o více než 40 školách a učili se vést
řízenou komunikaci se zástupci škol a získat od
nich informace pro rozhodování o dalším studiu.
Dále pak měli možnost prohlédnout si prostory
SOŠ a SOU Sochorova ve Vyškově. 23. a 24. listopadu se uskuteční veletrh vzdělávání v Brně
v prostorách BVV (pavilon G1).
Na přelomu listopadu a prosince navštíví deváťáci Informační a poradenské středisko
Úřadu práce ve Vyškově. Seznámí se s činností
úřadu práce a také s nabídkou škol a povolání.

Do konce listopadu je nutné podat přihlášky
na obory středních škol s talentovými zkouškami – přihlášky obdrží žáci u poradkyně pro
volbu povolání. Na obory bez talentových
zkoušek je stanoven termín pro doručení přihlášek na vybrané SŠ do 1. března 2019.
Zájemci o maturitní obory vykonají státní
přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury
a z matematiky a její aplikace ve dvou termínech – 12. a 15. dubna 2019. Pro přijetí na
střední školu bude rozhodující ten z testů,
u něhož dosáhnou lepšího výsledku. Přejeme
všem vycházejícím žákům šťastnou ruku při
volbě školy a také úspěšné absolvování přijímacího řízení.
V. Křivánková

by jinak při rychlosti světla trvala více než půl
milionu let! V druhé části programu nazvané
Země v pohybu děti nadšeně sledovaly problematiku zemského klimatu, systém vzdušných
proudů, život v oceánu, koloběh uhlíku, tj. síly,
díky nimž je Země v pohybu a jejichž pomocí je
vhodným místem pro život. Místem, které bychom měli ochraňovat a zachovat pro budoucí
generace. To je poselství, které zaznělo v závěru
pořadu a které, jak pevně doufáme, si všichni
zúčastnění se svými zážitky odnesli.
lh

Exkurze v Anthroposu
V závěru dějepisného učiva o pravěku zařazujeme každoročně pro žáky šestých ročníků
exkurzi v brněnském Pavilonu Anthropos.
Ojedinělé muzeum dokumentuje nejstarší dějiny osídlení Moravy a celého evropského kontinentu. Značnou pozornost dětí i dospělých
přitahuje zejména 3,5 m vysoký model mamuta v životní velikosti, provázený mládětem.
Rozsáhlá muzejní expozice patří k největším
a nejmodernějším svého druhu v Evropě. Přibližuje nejen aktuální poznatky z archeologického výzkumu, ale přináší také interaktivní

prezentace a je obohacena řadou dioramat a rekonstrukcí prostředí i života paleolitických
lovců a sběračů. Tím je tato expozice srozumitelná rovněž dětem ze základních škol.
Žáci 6.A a 6.B prošli společně s lektorem
celou expozici, která je rozdělena do šesti částí:
Primáti naše rodina, Příběh lidského rodu, Genetika ve vývoji člověka, Paleolitické technologie, Morava lovců a sběračů a Nejstarší
umění Evropy. Během prohlídky se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, kterými si doplnily
své znalosti o pravěku z hodin dějepisu. pp

KET
Ve čtvrtek 8. listopadu si mohli dobrovolníci
z osmých a devátých tříd vyzkoušet nanečisto
zkoušku KET (Key English Test). Jedná se o mezinárodní jazykovou zkoušku úrovně A2 podle
Evropského referenčního rámce pro jazyky
(CEFR). Na této jazykové úrovni by měli být
žáci opouštějící základní školu. Naše zkouška
nanečisto obsahovala dvě ze tří běžných částí,
tzv. papers (čtení a psaní, poslech, mluvený projev). Pro časovou náročnost jsme žáky netestovaly z mluvení. Zkoušky se zúčastnilo sedm
deváťáků a osm osmáků. Hodnotily jsme podle

pravidel mezinárodní zkoušky. K úspěšnému absolvování musí účastník dosáhnout 80%. S radostí konstatujeme, že všichni deváťáci a většina
osmáků tuto hranici splnila. Mezi deváťáky se nacházejí i tři žáci, jejichž úroveň jazyka dosahuje
vyšší úrovně – B1. Totéž platí i o jedné žačce 8.
třídy. Nejúspěšnější řešitelkou se stala Gabriela
Floriánová z 9. A, která dosáhla 96 %. Všem
zúčastněným děkujeme za odhodlání a čas, který
zkoušce věnovali. Myslíme si, že je to vhodná
forma reflexe pro nás i žáky. Rády bychom tuto
akci zopakovaly na konci školního roku.
EJ

Cimbálová muzika žije
Jazz, klasickou hudbu, filmové melodie, lidové písničky, rock – to všechno dokázala zahrát
cimbálová skupina Réva, která se naší škole
představila 18. října v prostorách společenského
centra Bonaparte a dokázala rozezpívat a roztančit žáky od prvních tříd až po druhý stupeň
a stejně tak i pedagogický doprovod. V průběhu
zábavně naučného programu byly prezentovány

www.zsslavkov.cz

Putování k propadání
V úterý 16. října naši deváťáci během celodenní exkurze navštívili přírodně, geologicky
i historicky zajímavá místa v okolí Rudice
v CHKO Moravský kras. Přímo v krajině se
žáci seznámili s příklady krasových jevů a jejich vznikem, zjistili původ hornin a viděli, jak
krasovou krajinu přetváří voda. Během exkurze
prošli pískovnu Seč, geopark, skalní amfiteátr
Kolíbky či Rudické propadání. Celá exkurze
byla završena u Býčí skály adrenalinovým zážitkem při zdolávání nepřístupné jeskyně.
Všichni žáci se vraceli sice unavení, ale bohatší
o nové zážitky a vědomosti. Celkový dojem byl
umocněn krásným počasím a profesionálním
přístupem našich průvodců z Lipky.
sf

Exkurze na zámek

Vesmír
Exkurze do brněnského planetária. To je něco,
na co žáci pátého ročníku hned tak nezapomenou! Dne 24. října se nejprve pod vedením zkušeného moderátora zadívali na letní a podzimní
hvězdnou oblohu, zopakovali si nejznámější
fakta o planetách a hvězdách a dozvěděli se něco
více o nejnápadnějších souhvězdích a bájích,
které se k nim vážou. Během přednášky mohli
též pomyslně vzlétnout z naší planety do širokého vesmírného prostoru tak daleko, že spatřili
celou naši galaxii. Vydali se tedy na cestu, která

11/2018

typické lidové nástroje – housle, cimbál, klarinet,
zobcová flétna, kontrabas. Žáci se mohli aktivně
účastnit představení, ověřit si své znalosti hudebních dějin, zazpívat si známé písně a doprovodit
je pohybem. Nadšený aplaus, tanec a spontánní
projevy radosti z hudby jsou dostatečným důkazem, že je cimbálová muzika stále živá a dokáže
zaujmout i generaci nejmladší.
zšt

Zámek Slavkov patří k nejmohutnějším barokním zámkům na Moravě a představuje dominantu
města Slavkova u Brna. Znám je především jako
rezidence významného rodu pánů z Kounic
a jako místo, v jehož blízkosti se v roce 1805
odehrála bitva tří císařů. Ve výuce dějepisu se
snažíme, aby žáci poznávali také historii našeho
města, to znamená také historii rodu Kouniců.
Proto jsme jako každý rok přivedli žáky osmého
ročníku do zámeckých prostor, kde je přivítala
historička a odbornice na zámecké sbírky
PhDr. Zichová. Při jejím výkladu si děti všímaly
typických znaků barokního stavitelství, malířství,
sochařství. Velmi si ceníme toho, že nás PhDr.
Zichová provedla celým zámeckým komplexem
a že naše spolupráce se zámkem pokračuje také
v letošním školním roce.
V. Dobešová

Okrskové kolo ve florbale
Dne 9. listopadu jsme se zúčastnili okrskového kola ve florbale. Na turnaj v Rousínově
jsme odjížděli ve složení Šaněk, Šinkyřík,
Fiala, Dvořák, Šauer, Novák, Machek, Švaříček, Vojtek, Charvát. I když jsme ukončili soutěž na 6. místě, naši reprezentanti rozhodně
žádnou ostudu neudělali. Vždy se jednalo
a o těsné prohry. V základní skupině jsme podlehli ZŠ 711 3:2, ZŠ Nádražní 6:4 a v boji o 5.
místo jsme prohráli se ZŠ Drnovice 3:2. Škoda,
že kluci neproměňovali vyložené šance. Svoji
roli sehrál i nezvyk hry na florbalovém hřišti
klasických rozměrů. Všem hochům děkuji za
bojovný výkon a za vzornou reprezentaci. PL

VZPoura úrazům
Již třetím rokem proběhlo v naší škole
v rámci vyučovacího předmětu Výchova ke
zdraví setkání žáků sedmých ročníků s ambasadorem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.
Ambasadoři jsou mladí handicapovaní lidé,
kteří v rámci projektu VZPoura úrazům navštíví školu. Vypoví žákům svůj životní příběh,
při kterém došlo k jejich osudovému zranění,
a popíší, jakým způsobem probíhal jejich návrat do běžného života a k aktivní sportovní
činnosti. Tímto osobním příkladem motivují
žáky k bezpečnému a zodpovědnému chování
vůči svému zdraví a prevenci úrazů při různých
každodenních činnostech. Cílem tohoto projektu tedy především je, aby nepřibývalo dětí,
které v důsledku úrazu musí žít s celoživotním
postižením.
hch
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Budoucí profese
Žáci 9. ročníku stojí před závažným rozhodováním – vybrat si své budoucí povolání.
Naše škola se snaží být jim při tom nápomocna.
Proto se od začátku školního roku konají různé
akce zaměřené na volbu povolání. První z nich
byla návštěva Veletrhu vzdělávání a pracovních
příležitostí, který organizuje Úřad práce ve Vyškově. Letos se hostitelem Veletrhu stala
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště na Sochorově ulici ve Vyškově. Na veletrhu se sešli zástupci 40 středních škol
nejrůznějšího zaměření: technického a strojírenského, zdravotnického, ekonomického
a také gymnázií. Jejich mluvčí žákům stručně

představili svá školní zařízení, předvedli krátké
prezentace či dokonce výrobky studentů a
poskytli jim potřebné informace a rady. Součástí veletrhu byla Živá knihovna povolání, kde
se prezentovaly firmy a zaměstnavatelské organizace z regionu. Téměř všichni žáci se zapojili
do soutěže Co za deset?, která je doprovodnou
akcí veletrhu. Letos jsme měli štěstí při losování cen: žák 9. A vyhrál externí disk a chlapec
z 9. C tablet.
S některými školami se chlapci a děvčata seznámí ještě podrobněji, neboť je jejich zástupci
navštíví přímo ve výuce. Již máme za sebou
prezentaci Střední školy elektrotechnické

a energetické v Sokolnicích, kterou představil
náš bývalý žák a nyní student SŠEE.
Další tradiční akcí pro žáky 9. ročníku je
návštěva Informačního poradenského střediska
při Úřadu práce ve Vyškově. Školený pracovník seznámil chlapce a děvčata se situací na
trhu práce, s problémem nezaměstnanosti v regionu a doporučil vhodnou školu vzhledem
k prospěchu a zájmům žáků.
Rozhodování o vzdělávací orientaci není jednoduché. Pro zvážení všech možností je dobré
mít v ruce co nejvíce potřebných informací.
Pokud k tomu naše akce přispívají, jsme velice
H. Sokoltová
rádi.

ČEPS
Školní turnaj ČEPS cup pro první stupeň základní školy ZŠ Komenského Slavkov
u Brna je opět za námi. Letos byli vysláni zástupci chlapeckého i dívčího týmu.
Dívky sice skočily poslední, překvapily však
bojovností a za to si zaslouží velkou pochvalu.
Oproti tomu se chlapcům dařilo lépe. Soutěž
byla zakončena vynikajícím 4. místem, a to ze
zšk
čtrnácti mužstev. Gratulujeme!

Žáci na zámku
Dlouholetá spolupráce se ZS-A odstartovala
úspěšně i v letošním školním roce. Hned v prvním měsíci nového školního roku měli žáci
naší školy možnost rozšířit si své vědomosti
v oblasti regionálních dějin o další poznatky,
získané v atraktivním prostředí slavkovského
zámku.
V roce 2018 si připomínáme 100. výročí
ukončení 1. světové války. A právě této události bylo věnováno letošní první povídání na
zámku, kterého se zúčastnili žáci devátého ročníku. Chlapci a děvčata postupně získávali informace o atentátu v Sarajevu, vypuknutí
války, o nejdůležitějších bojištích či o nových
zbraních a použité technice. Nesmíme zapomenout ani na vznik československých legií
v Rusku, Francii a Itálii. Žákům byly představeny zajímavé exponáty: dobová uniforma,
ruční granát, puška, vyznamenání obou válčících stran, řada map a dokumentů.
Chlapci a děvčata z 8. A třídy se vydali na
historickou procházku naším městem, při níž
poznávali barokní skvosty. Průvodkyní jim
byla PhDr. V. Zichová, která jim poutavě a zasvěceně představila jednotlivé barokní památky.
V listopadu se žáci osmého ročníku vydají
na zámek ještě jednou. Bude pro ně připraveno
povídání o napoleonské době a samozřejmě
bitvě u Slavkova.
Návštěvou muzea žáci získali řadu nových
poznatků, na něž v učebnicích nezbylo místo.
Hodiny dějepisu strávené v prostorách slavkovského zámku patří k nejzajímavějším stálicím naší dlouhodobé spolupráce s historiky
Zámku Slavkov – Austerlitz. Rádi bychom jim
touto cestou poděkovali za jejich čas a trpěliH. Sokoltová
vost.

Halloween v družině • Foto: archiv školy

Halloween ve školní družině
Konec října a začátek listopadu se nese
v duchu halloweenu. S dětmi jsme si povídali
o jeho vzniku, o tom jak probíhají oslavy
v naší zemi a v zahraničí. Děti malovaly obrázky, vyráběly svíčky, duchy, čarodějnice
a jiné strašidelné bytosti. Společně jsme vydlabávali a vyřezávali gigantické dýně, které nám
daroval zámek Slavkov. Dýně zdobily několik
dní hlavní vchod do budovy a zpříjemňovaly
tak atmosféru příchodu dětí do školy.

Vyvrcholením bylo halloweenské odpoledne plné soutěží a her. Děti si přinesly kostýmy a společně plnily různé strašidelné úkoly,
nechyběl tanec a spousta legrace.
A na závěr jsme si společně zaveršovali:
Přišel svátek Halloween, vystrašil nás každý stín.
Dýně jsme si dlabali, aby duchy zahnaly.
Přitom jsme se pobavili, svíčkou stíny zaplašili.
Za rok bude svátek zas, těšíme se na něj zas.
Vychovatelky ŠD

Projektový den
Ve středu 14. listopadu se zájemci z řad
chlapců a dívek 9. ročníku zúčastnili zajímavé
akce na SOU a SOŠ ve Vyškově. Jednalo se
o projektový den určený žákům základních
škol. V průběhu dopoledne jim byly představeny všechny zde vyučované studijní a učební
obory. Chlapci i děvčata si mohli zábavnou
formou vyzkoušet různé pracovní činnosti
a soutěže právě v oboru, o který mají zájem.
Největší pozornost a nadšení vyvolalo například modelování výrobku v počítači a jeho následný 3D tisk, dále ukázka řezání plechu

laserem a jiných materiálů vodním paprskem,
ohýbání plechu na ohraňovacím lisu. Jiná skupina se mohla seznámit se zemědělskou technikou a vyzkoušet si řízení traktoru, o čemž
nadšeně referovali ostatním. Budoucí stavbaři
si zahráli na projekční kancelář a seznámili se
se základy stavebního měření. Zajímavý program měli i zájemci o obor obráběč kovů.
Všichni účastníci projektového dne si odnesli
kromě drobných propagačních materiálů
a vlastních výrobků celou spoustu nových záH. Sokoltová
žitků a poznatků.
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Telefon: 515 537 537

E-mail: obchod@vivo.cz

http://www.vivo.cz

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

CHIRURGIE a PROKTOLOGIE
MUDr. Václav Vraspír, Ph.D.

VÝSTAVBA BYTİ
A RODINNÝCH DOMİ
VE SLAVKOVÜ U BRNA

Slavkov u Brna
Palackého nám. 77
tel. 544 221 117

Všechna vyšetření a ošetření provádíme bez objednání!
• Poskytuje odbornou léčebnou péči v oboru chirurgie, traumatologie a proktologie.
• Provádíme veškerá chirurgická ambulantní vyšetření a ošetření.
• Odstranění mateřských znamének, bradavic, podkožních a kožních nádorků
a jiných útvarů.
• Operace skákavého palce či jiného prstu ruky.
• Ošetření všech úrazů pohybového aparátu včetně zlomenin.
• Léčbu akutních a chronických onemocnění pohybového aparátu – svalové
a šlachové chronické bolesti, chronické kloubní bolesti – artrotické bolesti kloubů.
• Léčbu poúrazových a degenerativních onemocnění kloubních a šlachových struktur.
• Vyšetření a ošetření nemocí řitního kanálu a konečníku – ambulantní léčbu
hemorrhoidů, řitních trhlin, excize kožních afekcí v oblasti řiti.

vyberte si svıj

VYSNÜNÝ DİM

vyberte si svıj

VYSNÜNÝ BYT

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

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

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

WWW.REZIDENCEAUSTERLITZ.CZ

www.divinefashion.cz

Otevírací doba:
pondûlí–pátek 8–18
sobota 8–12
nedûle ZAV¤ENO
Slavkov u Brna
Palackého námûstí 123
vchod z ulice Brnûnská
tel. 734 837 241
divineslavkov@gmail.com

Speciální otevírací doba
v dobû Vzpomínkov˘ch akcí
30. 11. a 1. 12. 2018:
8–20 hodin

Výroba
razítek
Obdelníkové, kulaté, datumovky

Nejpoužívanější
rozměry
Colop 20 – 38x14 mm
Colop 30 – 47x18 mm
Colop 40 – 59x23 mm

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

Den otevřených dveří
Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace si dovoluje pozvat všechny
zájemce o studium na naší škole a další veřejnost
na dny otevřených dveří, které proběhnou ve
dnech 30. listopadu 2018 od 10 do 17 hodin a 1.
prosince 2018 od 9 do 12 hodin.

SIEVA – Karla Mannerová
Lektorka Školy pánevního dna

Pochod slavkovským bojištěm

Pořádám kurzy, semináře, workshopy
a lekce (skupinové, docházkové a individuální)

Skupina historického šermu Buhurt Křenovice,
napoleonská sekce, by vás ráda pozvala k IX. ročníku uniformovaného pochodu slavkovským bojištěm. Zájemci o tento již tradiční pochod po stopách
slavkovské bitvy mohou přijít v sobotu 24. listopadu
2018 na horní nádraží v Křenovicích, kde bychom
společně odjeli vlakem v 7.54 hod do Újezdu
u Brna. Přidat se k naší koloně můžete i kdekoliv po
cestě. Od nádraží se pěšky vydáme ke kapličce sv.
Antonína Paduánského a potom na Mohylu míru,
kde se můžete občerstvit v místní kavárně. Dále bychom pokračovali k pomníku tří císařů nad Zbýšovem a přes hromadné hroby nad naší obcí zpět do
Křenovic. Trasa měří cca 13 km a pro více zdatné
může cesta pokračovat až do Slavkova, odkud se
mohou dopravit zpět do Křenovic opět vlakem. Připomeneme si tak, co vojáci té doby zažívali při
svých pochodech a taženích. Uniformovaní vojáci,
civilní obyvatelstvo a rodiče s dětmi jsou v hojném
počtu srdečně vítáni. Pro všechny pak bude připraven malý historický kviz se závěrečným vyhodnocením a předáním diplomů. U jednotlivých
zastavení bude k uctění památky padlých vystřelena
čestná salva, doplněná odborným výkladem. Pochod zakončíme u sochy M. Kutuzova v Křenovicích asi ve 12 hodin.

Tajemství pánevního
dna pohledem
západu a východu
CO JE OBSAHEM?

• Anatomie
• Metoda 3x3
• Zásady cvičení a nácvik relaxace
• Cviky pánevního dna v rámci HSS –
břišní svaly – diastáza
• Cviky na uvolnění krční páteře a na
plochou nohu
• Brániční dýchání - Psychosomatika
dechu
• Bioenergetická cvičení
• Práce s jizvou

Kontakt:
Facebook: SIEVA – Karla Mannerová
Telefon: +420 734 840 287
E-mail: karla.mannerova@seznam.cz
Čs. armády 1213
684 01 Slavkov u Brna

PRODEJ LEVNÝCH KNIH A DVD

SLAVKOV U BRNA

SC BONAPARTE, Palackého náměstí
ČTVRTEK 6. prosince / PÁTEK 7. prosince
od 9 do 17 hod
ENCYKLOPEDIE, DÁRKOVÉ PUBLIKACE, ROMÁNY, VÁLEČNÁ LITERATURA, KUCHAŘKY,
KNIHY PRO DĚTI, MANDALY, KŘÍŽOVKY, SUDOKU, KALENDÁŘE, DVD A MNOHÉ DALŠÍ ...

apokryf.cz
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FenStar podporuje také
Charitní pečovatelskou
službu
Jsme velmi rádi, že naše společnost mohla přispět částkou 25.000 Kč Charitní pečovatelské službě v Bučovicích.
Posláním této pečovatelské služby je poskytování
pomoci lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci.
Prostřednictvím ambulantních i terénních služeb umožňuje lidem žít v jejich domácím prostředí tak, jak
jsou zvyklí.

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• asistent/ka vedoucího výroby
• specialista sterilizace
• mzdová účetní
• všeobecná účetní
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické výrobě
• uklízečka
Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• 3 dny dovolené navíc
• příplatky nad zákonnou výši –
příplatek za odpolední směnu
16 Kč/hod; příplatek za práci
v noci 27 Kč/hod; příplatek za
práci v sobotu 15 % průměrného

výdělku; příplatek za práci v neděli 20 % průměrného výdělku
• možnost osobního rozvoje
v rámci L&R Academy
• kooperativní prémie
• dotované stravování
• vánoční odměny
• vitaminové balíčky
• věrnostní odměny
• firemní akce a benefity

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

Neváhejte a kontakujte nás:
e-mail: Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com
tel.: +420 544 425 632, mobil: +420 739 529 558
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

Pro zajištění těchto služeb potřebují pečovatelky
dopravní prostředky, kterými se k seniorům či nemocným lidem mohou každý den a v každém ročním období
dostat. A právě na pořízení nového automobilu, který
Charitní pečovatelská služba v Bučovicích velmi nutně
potřebuje, putuje příspěvek 25.000 Kč.
Věříme, že tento dopravní prostředek bude Charitě
dobře sloužit mnoho let.

www.fenstar.cz

SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ
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KADE¤NICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Oznámení
Dne 11. listopadu 2018 zemřela po těžké nemoci ve věku 69 let naše
milovaná manželka, maminka, babička, sestra, švagrová a teta, paní

IRENA MARKOVÁ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se s ní 16. 11. 2018
přišli naposledy rozloučit i za projevenou soustrast a květinové dary.
Zarmoucená rodina.
Vzpomínka
Dne 14. listopadu 2018 by se dožila 83 let naše maminka, babička
a prababička, paní

D A N A F R A N K OVÁ
a 17. prosince 2018 si připomeneme 1. výročí úmrtí.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají dcery Symona a Andrea s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Vzpomínky zůstávají…
Dne 14. listopadu 2018 uplynulo 5 let, kdy nás opustila naše maminka,
babička a prababička, paní

ERVÍNA ONDRÁČKOVÁ
S láskou a úctou stále vzpomínají dcera Marcela s rodinou,
syn Jaromír s rodinou a vnučka Iveta s rodinou.
Vzpomínka
Dne 15. listopadu 2018 uplynulo 25 let, co nás opustila paní

MARIE ŽEMLOVÁ

Den laskavosti
v Lohmann & Rauscher
Mezinárodní den laskavosti je datován
k 13. istopadu. Slavkovská firma Lohmann &
Rauscher ho slavila o dva dny později ve spolupráci s ADRA Vyškov. Zaměstnanci společnosti L & R se v tento den zapojili do sbírky
oblečení, které bude dále přinášet užitek prostřednictvím Charitativního obchodu a sociálního šatníku, který ADRA ve Vyškově na
Žižkově ulici spravuje.
ADRA Vyškov zaměstancům představila
i další svoji činnost, a tou je dobrovolnictví.
Vysílá dobrovolníky k osamělým seniorům,
zdravotně postiženým či dlouhodobě nemocným a přispívá k tomu, aby se lidem lépe žilo.
Podpora a rozvoj dobrovolnictví na Vyškovsku je finančně zajišťována právě z výtežku
charitativního obchodu.
ADRA Vyškov a firma Lohmann & Rauscher Dnem laskavosti představila, že má smysl
propojovat neziskový a firemní sektor. Naplnili společně význam slova laskavost, což je
způsob života, který dává životu smysl a poL&R
těšuje druhé.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Dcera Marie s rodinou.
Vzpomínka
Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel, za lásku, které jsi nám tolik dal,
za ruce, které nám pomáhaly, děkujeme za to, že jsi s námi byl.
Dne 18. listopadu 2018 by se dožil 80 roků pan

OLDŘICH NOVOTNÝ
S láskou vzpomínají manželka Jarmila a dcery Ivana, Dagmar
a syn Oldřich se svými rodinami.
Vzpomínka
V našich srdcích jsi stále s námi.
Dne 20. listopadu 2018 uplynuly dva roky, kdy nás opustil pan

KLIMENT KOHOUTEK
S láskou a vděčností vzpomíná rodina a přátelé.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 25. listopadu 2018 uplynulo 16 let, kdy nás navždy opustil pan

MUDr. OTMAR STRACH
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,
děkují manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Kdo tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene…

Dne 25. listopadu 2018 uplyne 15 let, kdy nás opustil pan

JAROSLAV CHALOUPKA
S láskou vzpomínají manželka Zora a dcery Lenka a Zora s rodinami.
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Dne 25. listopadu 2018 uplyne 20 let, kdy ve věku 77 roků zemřel pan

V R AT I S L AV P I Š E
z Křenovic
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi a věnujte mu tichou vzpomínku,
za kterou děkujeme. Dcery s rodinami.
Vzpomínka
Děkuji za cestu, kterou jsi se mnou šel, děkuji za ruku, která mi pomáhala,
děkuji za to, že jsi byl.
Dne 30. listopadu 2018 uplyne 1 rok, kdy nás opustil milovaný manžel,
tatínek a dědeček, pan

ANTONÍN MRŇKA
S láskou vzpomínají manželka Jarmila
a synové Ivo, Pavel a Radek s rodinami.
Vzpomínka
Jediná na světě, jež nikdy nezradí, na niž nám zůstane
nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.
Dne 1. prosince 2018 uplyne 13 let, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, manželka a babička, paní

DOBROMILA ŠKRABALOVÁ, roz. DRESSLEROVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel, děti a vnoučata
jménem veškerého příbuzenstva.
Vzpomínka
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Opustili nás
Ing. Jiří Doležel (1945)
Marie Odvářková (1954)
Irena Marková (1949)
Milena Vaverková (1953)
Marie Hrabovská (1941)

2. 11.
8. 11.
11. 11.
11. 11.
14. 11.

INZERCE
ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.
SEZNÁMENÍ Žena, 56 let, svobodná, abstinentka, nekuřačka hledá muže do 60 let
abst., nekuř. pro seznámení. Tel. 733 421 694.
PRODÁM RD 3+1 bez zahrady, 6 km od
Slavkova. T.: 723 866 883.
KOUPÍM byt ideálně 2+1 nebo 3+1 Bučovice, Slavkov u Brna. Tel. 731 333 710.
HLEDÁM dům s dobrou dostupností do
Brna. Děkuji za nabídky. Tel. 732 907 439.
PRONAJMU byt 1+kk v novostavbě ve
Slavkově. Tel. 777 126 434.
HLEDÁM hodnou starší paní nebo manžele na občasné pohlídání chlapečkaprvňáčka. 100 Kč/hod. 777 032 232.
PRODEJ stavebních pozemků 465–1326
m2 ve Slavkově. www.bravoreality.cz. Tel.
605 271 290.

Čas běží, vzpomínky zůstávají…
Dne 3. prosince 2018 vzpomeneme 10. výročí úmrtí paní

ANNY ZUKALOVÉ
S láskou vzpomíná bratr Oldřich s rodinou.
Vzpomínka
Dne 9. prosince 2018 vzpomínáme 14. výročí úmrtí
našeho tatínka a dědeček, pana

JANA LOHNICKÉHO
a dne 25. ledna 2019 vzpomeneme 4. výročí úmrtí
naší maminky a babičky, paní

JOSEFKY LOHNICKÉ
Vzpomínají syn Jan a Miroslav s rodinou.

Poděkování
Děkujeme Oblastní charitě Hodonín, charitní pečovatelské službě a personálu B. Braun
– domov s úsměvem za profesionální a lidský
přístup, kterého se nám dostalo v době nemoci
pana Ing. Jiřího Doležela.
manželka s rodinou

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661, 605 742 853
Uzávěrka pro inzerci

pátek 14. prosince do 16 h.
Vzpomínka
Čas běží, vzpomínky zůstávají…

Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Dne 11. prosince 2018 by se dožil 90 let pan

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

Nový slavkovský kalendář
Do prodeje přichází nový stolní kalendář Lidé
a město s tématem našeho města. Na drtivé většině
fotek dominují obyvatelé Slavkova. Určitě mnozí
poznají své prarodiče, rodiče nebo známé a kamarády, ale také si připomenou, čím v minulosti naše
město žilo, jaké události jeho obyvatelé zažili, čím
se bavili a jaké spolky zde působily. Kalendář je
možno zakoupit v trafikách na Palackého náměstí.

PŘEVOD

VHS na DVD

1 hodina záznamu

200 Kã
uzenac@slanecek.cz
604 706 900
Brnûnská 642, Slavkov u Brna
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Přehled vánočních bohoslužeb

RODINNÁ OZNÁMENÍ

20. 12. v 10 hodin v Penzionu na Polní ulici ve Slavkově
u Brna
24. 12. ve 22 hodin v Husově sboru ve Slavkově u Brna
25. 12. v 10 hodin v Husově sboru v Kobeřicích u Brna
25. 12. ve 12 hodin v Nemochovicích na místním obecním úřadě
26. 12. v 9 hodin společné bohoslužby s CČE v evangelickém kostele v Újezdě u Brna.

Blahopřání
Dne 6. listopadu 2018 oslavil 80. narozeniny pan

Církve československé husitské ve Slavkově u Brna

M I RO S L AV P E L I K Á N
Hodně zdraví a spokojenosti Ti přejí manželka Milada,
syn Miroslav, dcery Iva a Michala s rodinami.
Náš dědečku milý, přejeme Ti zdraví, štěstí, píli,
abyste s babičkou krásně žili a spokojeni stále byli.

Program římskokatolické farnosti
Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle
9.00, 18.00, úterý 18.00 bohoslužba pro děti, čtvrtek
7.00, pátek 18.00 pro mládež, sobota v 7.30.
Svátost smíření každé úterý 19.00 – 20.00 a v úterý,
pátek a neděli přede mší sv.
Nedělní bohoslužby v obcích: Heršpice 7.30, Němčany
11.00, Hodějice 11.00.
Rorátní mše svaté pro děti s lampičkami 4., 11., a 18. prosince v 6.45 v kostele.
1. 12. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova, misijní jarmark, 9.00 – 21.00. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova ve 13.00.
6. 12. Mše sv. v penzionu, čtvrtek 8.00.
7. 12. Návštěvy nemocných.
8. 12. Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, 8.00
mše sv.
17. – 18. 12. Zpovědní dny, pondělí a úterý, vždy 17.00 19.00 (pro děti v pondělí 16.30 – 17.00).
24. 12. Betlémské světlo, kostel 8.00 - 15.30
24. 12. Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi v 15.30
(zpívá schola dětí).
24. 12. Půlnoční mše svatá ve Slavkově ve 23.00, (zpívá
sbor CMB).
30. 12. Svátek Svaté Rodiny, obnova manželských slibů.
31. 12. Mše sv. na poděkování v 16.00 s přehledem za rok
2018.

Kontakt s knězem:
Po večerní mši svaté v úterý a v pátek kolem 18.5, nebo
se domluvte na tel. 604 280 160 nebo 734 289 270.
slavkov@dieceze.cz, www.farnostslavkov.cz

Uctění památky Břetislava
Rozsypala
V neděli 9. prosince v 9
hodin se bude konat v kostele Vzkříšení Páně ve
Slavkově u Brna zádušní
mše za našeho otce, od
jehož úmrtí uplynulo v letošním roce 20 let. Slavnostní ráz mši dodá pěvecký sbor Collegium
musicale bonum.
Téhož dne v 10.15 h. proběhne na hřbitově
krátký pietní akt s modlitbou kněze, slovem
pana starosty a chorálem Zámecké dechové
hudby.
Budeme rádi, když si s námi vzpomenete.
Irena a Břetislav Rozsypalovi

Jaké je to být králem?
Výzva pro děti, které se chtějí zapojit do Tříkrálové sbírky ve Slavkově
Chceš si vyzkoušet, jaké je to být králem?
Připoj se k nám na tříkrálové koledování. Skupinky tří králů doprovázené dospělým vedoucím obejdou 12. ledna 2019 všechny
domácnosti ve Slavkově. Můžeš být mezi nimi
i ty. Na konci čeká každého občerstvení a dárkový balíček na římskokatolické faře. Navíc
možná i noví kamarádi. Přihlásit se můžeš na
adrese tks.slavkov@gmail.com.
Za organizátory zve Jitka Hrabovská

Blahopřání
Dne 24. listopadu 2018 oslaví své 80. narozeniny
naše maminka, babička a prababička, paní

PAV L A S T R AC H OVÁ
Vše nejlepší, hodně zdraví a životního elánu do dalších let
přejí děti s rodinami.
Blahopřání
Dne 28. listopadu 2018 oslaví pan

MILAN SKOPALÍK
70. narozeniny
Hodně zdraví a štěstí do dalších let
přejí manželka Jana, děti Jana, Milan a Libor s rodinami,
vnoučata a pravnouček.
Blahopřání
80 let oslaví dne 29. listopadu 2018 pan

JA N P Y T E L A
Kolik je v člověku dobroty, tolik je v něm života.
RALPH WALDO EMERSON

Dny plné zdraví, lásky, šťastných chvil a milých okamžiků
srdečně přeje manželka Vlasta a dcera a syn s rodinami.

Návštěvy v Karolínce
Příroda se změnila, ale pravé podzimní počasí se opozdilo. Možná právě díky tomu návštěva, která přišla v polovině října, byla velmi
živá. Kdo za námi přišel? Spolu se svými chovateli přiběhli tři malí pejsci, dvě malé opičky
a dva obrovští hadi (ti nepřiběhli, byli přineseni). Pejsci a opičky nám předvedli, co se naučili a o hadech jsme se dozvěděli spoustu
zajímavých věcí. Než jsme se rozloučili, mohli
jsme si jednoho z hadů pohladit.
Další vzácná návštěva přišla poslední den
v říjnu. Přišlo šest svatých, tedy přesněji – šest
dobrých lidí, kteří svaté představovali. Také
díky nim jsme mohli už třetím rokem slavit
svátek všech svatých. Oslava začala společnou
svačinkou, při níž jsme obdrželi kněžské požehnání tentokrát prostřednictvím otce Tomáše
z Bučovic. Po svačince se děti rozdělily a spolu
s učitelkami postupně prošly šest stanovišť, na

Indiánský běh
Zveme Vás na Indiánský běh na Mohylu
míru, který se bude konat v sobotu 1. prosince
se startem v 11 hodin od skautské základny ve
Slavkově u Brna (registrace od 10 hodin).
Letos kromě dlouhé trasy 25 km na Mohylu
a zpět, přibyla trať o délce 10 km – obrátka
v Křenovicích. Samozřejmostí je oblíbený canicross na obou tratích. Více info na www.indiansky-beh.cz.

Děti ve školce • Foto: archiv školy

kterých plnily rozmanité úkoly. U sv. Petra přiřazovaly klíče ke správným zámkům, u blahoslaveného Karla Habsburského se děti
rozdělily o své bonbóny a našly poklad, u sv.
otce Pia procvičovaly zrakovou paměť. Také
ženy mezi nás přišly. Sv. Františka Římská darovala každému papírového andílka, kterého si
měly děti vystřihnout, brněnská rodačka, blahoslavená Restituta Kafková, umožnila dětem,
aby si fonendoskopem poslechly, jak jim tluče
srdce a sv. Kateřina Tekakwitha z indiánského
kmene provedla děti nesnadnou cestou. Se svatými jsme ukončili měsíc říjen a začali nový.
V listopadu jsme s některými dětmi rozsvítili
svíčky na hřbitově a přešli k dalšímu tématu:
ochrana životního prostředí. Při tom nám jistě
pomáhala sv. Kateřina, patronka ekologů.
Za KMŠ Karolínka s. Pavlína Kvaltinová
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Společné foto u památníku na židovském hřbitově • Foto: B. Maleček

Přátelské vztahy mezi Slavkovem a Nottinghamem
Tragický osud zdejší židovské komunity se
naplnil v říjnu roku 1941. Židovské město
Austerlitz se stalo regionálním sběrným ghettem pro deportaci nejen místní židovské komunity, nýbrž i pro 55 osob z okolí. Dne 4. 4.
1942 proběhl transport do Brna a dále do koncentračního tábora v Terezíně. Odtud nastoupili na poslední cestu do vyhlazovacích táborů
na východě. Celkem ze slavkovského regionálního ghetta zahynulo na 121 osob, válku přežilo jen 20 osob a 4 osoby zůstaly nezvěstné
s neznámým osudem.
Svitky tóry z vypleněné slavkovské synagogy a dalších byly nalezeny na konci války
a přešly pod kontrolu československých úřadů.
Většina předmětů byla umístěna do Židovského musea v Praze. Náboženské svitky tóry
(Pentateuch – Pět knih proroka Mojžíše) však
rozhodnutím nebyly určeny k výstavním účelům, a tak ležely dlouhá léta ve skladu, než
bylo povoleno je v roce 1964 prodat jednomu
anglickému obchodníkovi. Celkem 1564 vzácných svitků tóry bylo tehdy převezeno z Československa do Westminsterské synagogy
v Londýně k provizornímu deponování. Tam
byl ustanoven The Westminster Czech Memorial Scroll Trust a započala snaha o rozmísťo-

Sázení krokusů • Foto: B. Maleček

Neil Pike u památníku • Foto: B. Maleček

vání svitků v dobrém stavu do synagog po
celém světě. Poškozené tóry byly předány muzeím a dalším organizacím k výstavním účelům. Jeden ze čtyř svitků památné slavkovské
tóry byl předán do Temple Betth Am in Houston v Texasu. Další svitek je poškozen a není
již vhodný k užití pro náboženské účely. Z uvedeného důvodu byl předán instituci B' nai B'
rith Klutznik Museum in Washington DC ve
Spojených státech. Třetí ze svitků vlastní
Finchley Progressive Synagogue v Londýně.
Čtvrtý ze svitků náleží od r. 1968 Nottingham
Liberal Synagogue, kterou užívá tehdy založená Židovská progresivní kongregace (Nottingham Progressive Jewish Congregation).
Liberální judaismus nabízí s otevřenou myslí
výklad víry na základě vzdělání i praxe. Má
snahu předkládat židovskou víru i tradici
v zájmu sociálních i životních potřeb.
Každá synagoga má svoji tóru, první část
hebrejské Bible. Ta je pro obsahovou hodnotu
i základem Starého zákona křesťanských církví
a její odkaz se stává moudrým rádcem i trvalou

U památníku obětí válek • Foto: B. Maleček

U památníku obětí válek • Foto: B. Maleček

útěchou po celé lidské generace v rozbouřeném světě. V Nottinghamu si uvědomili odpovědnost ke 1/4 tisíce let starému svitku tóry
z moravského Slavkova v odkazu: ,,Pokud ty
zapomeneš na její původ, kdo jiný ho uchová?
Nikdo. Proto nesmíme nikdy zapomenout na
příslušníky židovské komunity ze Slavkova“.
Právě z toho důvodu každým rokem třetí sobotu v listopadu pořádají v Nottinghamské Liberální Synagoze velkou bohoslužbu nazvanou
Austerlitz Shabbat se vzpomínkou na slavkovskou židovskou komunitu, která svého času
starobylý svitek tóry po staletí užívala. Od počátku devadesátých let se již rozšířili kontakty
a do spolupráce zapojilo více osob. Tragické
osudy zdejších židovských rodin zaznamenala
kronikářka města paní učitelka Lubomíra Kropáčková v kronice města Slavkova. V r. 1993
po navštěvě Neila Pika a Erica H. Stracha z Liverpoolu se uskutečnila v následujícím roce
velká slavnost ve Slavkově, při které byl odhalen pamětní kámen obětem holocaustu na místním židovském hřbitově. V r. 1998 byla
umístěna pamětní deska na obnovené synagoze a vydán sborník Slavkovští Židé /The
Jews of Austerlitz. V r. 2004 byl vydán text
N. Pika, přeložený z angličtiny žáky ZŠ Tyršova, ve sborníku Poznávání osudů slavkovských Židů a v r. 2005 bylo v rámci spolupráce
otevřeno ve staré židovské škole Židovské museum s expozicí k historii slavkovské Židovské
obce.
Od devadesátých let probíhají pravidelné
přátelské návštěvy z prostředí židovské komunity z Anglie. Ta letošní proběhla ve dnech 28.
až 30. října a bylo městu i žákům předáno ocenění za spolupráci. Dodnes v myslích prořídlých pamětníků zůstávají vzpomínky na naše
sousedy židovského původu i jejich osudy.
Jaromír Seifert

Židovské muzeum • Foto: B. Maleček
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Isabela Hortová • Foto: 3x archiv IH

Isabela Hortová v reprezentaci ČR!
V letošní sezoně se dvanáctileté „Slavkovačce“ Isabele Hortové, závodící v olympijském sportu moderní gymnastice, podařilo
navázat na úspěchy z předchozích let a dosáhnout mnoha výborných sportovních výsledků.
Na většině soutěží v této sezoně se Isabele
podařilo zúročit její obrovskou tréninkovou píli
a končila na stupních vítězů. Hezká umístění si
odvážela také ze zahraničních závodů.
Na pražském Motorletu získala bronzovou
medaili a následně na pohárovém závodě v Třebíči brala 1. místo. Ve Vyškově obsadila druhou
příčku a znovu v Praze, tentokrát na Bohemians, byla opět stříbrná. Na pohárovém závodě
v Jihlavě obsadila 3. místo a na oblastních závodech v Brně končí druhá.
Isabele Hortové se dařilo také na mezinárod-

ních závodech. Na mezinárodním závodě na brněnské Tesle, za účasti gymnastek ze 6 zemí získává nádherné 2. místo. Ještě za větší úspěch
lze pokládat 3. místo získané na mezinárodní
soutěži v Italském Caorle.
Isabele se dostalo příležitosti účasti na závodu nejvyšší evropské třídy – pohárových
soutěží FIG. Závod se pořádal v Budapešti.
V její věkové kategorii se zúčastnilo závodu 38
gymnastek ze 14 zemí. Isabela poprvé na závodu nejvyšší úrovně, který je v této věkové kategorii pořádán, dosáhla na nádherné 13. místo.
Posledními závody byl Vinohradský pohár
v Praze a přebor Jihomoravského kraje. V obou
Isabela zvítězila a stala se již popáté přebornicí
Jihomoravského kraje!
Významným dnem se pro Isabelu stal letošní

22. říjen, kdy ji byla doručena nominace do reprezentace ČR. Stala se tak nejmladší (i nejmenší) reprezentantkou ČR, která se bude
připravovat na Mistrovství Evropy, konané
v květnu příštího roku v Baku. Je to velké ocenění jejich dosavadních sportovních výsledků
i nezměrného úsilí v celém tréninkovém procesu. Získává tím novou příležitost v rozvoji své
kariéry, ale i závazek nepolevit v tréninkové píli.
Žádný z jejích úspěchů by nebyl možný bez
podpory jejího klubu SK TART MS Brno, její
rodiny a také školy na Komenského náměstí ve
Slavkově u Brna.
Věříme, že její nadějné sportovní výkony
budou i nadále pokračovat.
Přejeme Isabele hodně úspěchů v reprezentaci ČR.
Eva Procházková

Tipy na vánoční dárky
Jak se chodí v laně
Paměti slavkovského autora Oldřicha Klobase Jak se chodí v laně vyprávějí o době ne
tak minulé, na kterou však jako by národ dnes
zapomínal. Kniha
zachycuje osud slušného člověka, který
se již ve svých šestnácti letech stal
obětí zločinného komunistického
režimu.
Formou
vyprávění ve třetí
osobě autor vzpomíná na okolnosti
začínajících komunistických politických procesů. Vypráví, jak málo stačilo, aby se
ze slušného člověka doslova pro nic stal vyvrhel odsouzený na základě mučení a vynucených výpovědí k mnohaletým těžkým žalářům
nuceným pracím. Kniha vydavatelství Academia je třetím vydáním a je možno jizakoupit
v Brně v prodejně Academia na nám. Svobody
13 nebo v internetových knihkupectvích.

Slavkov u Brna v době světových válek
Před rokem vyšla nová publikace o historii
našeho města, na které se podílel kolektiv renomovaných historiků. Cílem publikace bylo
přiblížit život ve Slavkově v těžké době dvou
světových konfliktů – zdokumentovat a připomenout tisícovku vojáků, občanů Slavkova,
kteří bojovali na všech frontách 1. světové
války, více než stovku legionářů, kteří se podstatně zasloužili o vznik naší republiky, popsat

život v německém protektorátu, připomenout
odsun slavkovských Židů do koncentračních táborů, strádání obyčejných lidí, odboj, zatýkání
a konečně i osvobození Rudou armádou
v dubnu 1945. Poprvé v historii města přinesla
kniha úplné seznamy padlých, popravených
a pronásledovaných občanů Slavkova.
Je to první kniha věnovaná Slavkova, která
se takto zevrubně věnuje nedávné a stále živé
historii. Publikaci provází bohatá dokumentována fotografiemi, z nichž část je zveřejněna
poprvé. Knihu je možno zakoupit ve Slavkově
v trafice u Walterů, v prodejně H. Hlásenské
a přímo v redakci Slavkovského zpravodaje.

Vyprávění tří generací Valníčků
Přepis
deníku
slavkovského rodáka
plk. Ing. Jana Valníčka (nar. 6. 7. 1896
v rodině zámečníka
Viléma Valníčka).
Deník si psal během
svého působení v čs.
legiích v Rusku, kde
působil především
v technických vlacích. V deníku se
zmiňuje i o řadě známých a kamarádech ze Slavkova, které na své
cestě potkal. Z Nižního Tagilu si odvezl svou budoucí ženu Jekatěrinu A. Bobrovnu, se kterou se
oženil v září 1919 ve Vladivostoku. Do rodného
Slavkova se vrátil s celou svou rodinou (včetně
devítiměsíčního syna) v září 1920. V armádě již
zůstal. Byl odvelen do Jičína, následně do Prahy.
Stal se předním odborníkem na optiku a balistiku (sepsal řadu odborných knih), za druhé světové války byl v odboji následně i fašisty vězněn.
Zemřel v roce 1961.
Kniha je doplněna statěmi o životě Jana Valníčka synem RNDr. Borisem Valníčkem, CSc.
(nar. 11. 4. 1927 v Jičíně, pracoval jako astronom a vedoucí pracovník pro kosmický výzkum
v Ondřejově u Prahy, kde stále žije). Vnuk,
Ing. Igor Valníček (nar. 11. 5. 1956), se zaměřil
ve svém vyprávění na hledání kořenů a památek po babičce Jekatěrině a rodiny Bobrovů
v Nižním Tagilu.
Kniha je k dostání v trafice u Walterů. Cena
190 Kč.
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Zahrádkářské okénko
Rady do zahrady – prosinec
Pranostika: Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Již jsme si zvykli, že prosinec a vůbec celé
zimní období bývá proměnlivé a nestálé.
Žádný sníh, žádný mráz. To je to co přírodě
a dětem chybí. Následkem stále opakujícího se
takového počasí je kritický nedostatek vláhy,
podzemních vod a nadbytek škůdců, chorob
a nemocí. Všichni očekáváme, že odborníci
rozhodnou o opatřeních k zadržování vody
v přírodě vytvořením nových rybníků, zvýšením hladin řek a přehrad, ale výsledek je takový, že se pouze vytvoří nějaká komise.
Nechme úředníky jednat a sami si na svých
zahrádkách vytvořme přijatelná opatření. Zajistěme si nádrže na vodu, nenechejme ji odtékat do kanalizace, vytvořme si trativody
a zalévejme méně často, ale o to více vydatněji.
Do úrodné vrstvy ornice přidávejme organickou hmotu, hnůj, kompost, zelené hnojení,
čímž získáme humusovitou vrstvu, která zadržuje vodu a obohacuje půdu o živiny.
Před zimou ještě zalijeme všechny stromy,
protože celé léto strádaly a v suché půdě by
mohly zmrznou kořeny. Pokud některé stromy
již odumřely suchem, je vhodná doba na jejich

DIA okénko

vykácení a nahrazení novými, které se mohou
vysazovat až do zamrznutí půdy.
Stromy bez oplocení obalíme proti okusu
zvěří a nebo je natřeme repelenty. Všechen
hmyz je už na svých, místech a tak můžeme
sundat lepenkové a lepové pásy ze stromů
a spálit je, očistit kmeny od staré kůry. Také to
co oškrábeme kartáčem sbíráme na plachtu
okolo stromů a také spálíme. Následně kmeny
a silné větve natřeme vápnem. Toto opatření
zabrání předčasnému rašení na jaře a možnosti
zmrznutí při jarních mrazících.
Prohlížíme ovoce ve sklepě. Pokud máme
po letošní nadúrodě nadbytek ovoce, můžeme
v topné sezoně levně sušit na sítech na radiátorech a současně si provonět byt. Křížaly jsou
potom příjemným osvěžením a zdrojem vitamínů v době, kdy již ovoce nemáme.
Nezapomínejme přikrmovat zpěvné ptactvo,
aby přežilo zimní období a na jaře nás přivítalo
svým zpěvem a pomohlo nám se sběrem škůdců.
Nevlídné počasí nám již znepříjemňuje
pobyt v zahradě, dopřejme tedy stromům klid
a přesuňme se do domova, kde vyhodnotíme
sezonu, studujme literaturu a hledejme nové
způsoby pěstování.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přeje
Vladimír Luža

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. Astronomická zima se blíží, k zimnímu spánku se
však ještě nechystáme. Na konec roku jsme
připravili tradiční akce:
V pátek 7. 12. 2018 vás zveme na motorkářskou besedu. Přijďte do restaurace U černého
lva, program začíná v 19 hodin, a nebudete litovat. Promítneme fotografie z cest po Evropě
a z motocyklových závodů, zhodnotíme uplynulou sezonu a představíme plány klubu na sezonu příští.
Na Štědrý den (pondělí 24. 12.) je připravena jízda motorkářů Slavkovem, tradiční „Vánočka“. Sejdeme se v 11 hodin na Koláčkově
náměstí. Popřejeme si pěkné svátky, občerstvíme svařeným vínem a vánočkou, řidiči horkým čajem. Před polednem v koloně
projedeme Slavkovem a pak se už budeme těšit
ke štědrovečernímu stolu. Jede se za každého
počasí a pro jezdce je připraven malý dárek.
Spoluobčanům předem děkujeme za podporu
a trpělivost při této tradiční vyjížďce.
V neděli 30. 12. 2018 je připraven závod na
ploché dráze. Trať bude vytyčena na horním
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hřišti stadionu. Přijďte závodníkům fandit, zejména domácím. Sportovní souboje na trati by
vás měly dostatečně zahřát, v záloze bude
udírna a bar bistra U dvou kapříků. Srdečně
vás zveme k účasti na posledních akcích
v tomto roce, přidejte se k nám!
Podrobnosti najdete na stránkách: mkausterlitz.cz, fechtl.cz, nebo slavkov.cz v kategorii
kalendárium.
Těšíme se na společné setkání při některé
klubové akci.
Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

Naše členská schůze ukončila dvacetiletou
činnost Svazu diabetiků ČR ve Slavkově.
Celou dobu jsme se snažili pomáhat pacientům
s trvalým, závažným onemocněním, jakým je
cukrovka. Bohužel, počet diabetiků stále
stoupá, už je registrovaných přes milion pacientů a bude třeba lépe pracovat na prevenci
a změně životního stylu všech obyvatel. Snad
se k tomu vyjádří i celostátní sjezd, který se
koná koncem listopadu. Zdůrazňovali jsme zejména dodržování léčebného režimu a udržení
glykémie v rovnováze. Opakované výkyvy
glykémie mají vliv na celý řad zdravotních
komplikací.
Neléčený, nebo špatně kompenzovaný diabetes zhoršuje kvalitu života a má vliv na
celou řadu vážných onemocnění. Mezi nejčastější komplikace patří postižení tepen a cév,
které může skončit ischemickou chorobou srdeční, infarktem a mozkovou cévní příhodou.
Je proto nutné sledovat také tlak krve a provádět pravidelná interní vyšetření. Diabetická
neuropatie postihuje vegetativní a periferní
nervy a projevuje se nejčastěji poruchami srdečního rytmu a špatnou citlivosti dolních končetin, nebo rukou na chlad, teplo a na
přítomnost cizího předmětu v obuvi. Špatná
léčba může zapříčinit syndrom diabetické
nohy, kdy vznikají od kotníků dolů nehojící se
vředy a gangrény, které často končí amputací.
Diabetici by měli věnovat pozornost pravidelné kontrole a ošetření nohou, nosit vhodné
ponožky bez gumiček a švů a zdravotní obuv.
Důležité je také vyšetření moči a funkce ledvin, protože po mnoholetém trvání diabetu
může jít o diabetickou nefropatii, která může
vést až k dialýze. Diabetická retinopatie postihuje všechny struktury oka, zejména sítnici,
proto je nutná pravidelná kontrola u očního lékaře. Snad jsem Vás příliš nevystrašila, ale chci
pouze připomenout, že zodpovědný diabetik
dokáže zabránit těmto možným komplikacím.
Diabetes je nutné léčit od momentu, kdy byl
diagnostikován a brát vážně doporučení lékařů,
týkající se zejména pravidelného užívání léků,
aplikaci inzulinu, měření glykémie, zdravějšímu stravování a přiměřenému pohybu. Brát
své onemocnění jako výzvu, že ho můžeme
pozitivně ovlivnit a udržet si dobrou kondici
do vysokého věku. Pečovat o sebe, ať ve
zdraví, nebo v nemoci, je potřeba chtít, ne
muset.
Na podzim můžeme zařadit do svého jídelníčku červenou řepu, která se dá různě připravovat jak čerstvá, vařená, nebo pečená.
Můžeme ji smíchat se zelím, jablky, křenem,
sýry a jogurtem. Obsahuje vitamíny a minerály, které dobře působí na pleť, na tlak krve
a na naši imunitu. Na zimní zeleninový salát
potřebujete 200 g červené řepy, 50 g celeru,
50 g mrkve, 30 g cibule, 2 stroužky česneku,
20 g křenu, lžíci octa, sůl a pepř. Červenou
řepu uvaříme, oloupeme a postrouháme
všechnu zeleninu. Přidáme nakrájenou cibuli
a česnek a vše smícháme. Dochutíme octem,
pepřem a solí, necháme uležet, aby se zvýraMarie Miškolczyová
znila chuť.

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.slavkovskyzpravodaj.cz
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

www.iss-slavkov.eu

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 479, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 544 221 581, info@iss-slavkov.eu

Návštěva „českého Daruvaru“
Ve dnech 22.–26. října jsme se zúčastnili výměnného pobytu v chorvatském Daruvaru
v rámci projektu Do světa! 2018, kde jsme byli
ubytováni v rodinách české menšiny.
Během tohoto týdne jsme naše chorvatské
spolužáky seznámili formou prezentací s naší
školou, se Slavkovem u Brna a detailně jsme
se zaměřili na prezentaci Jihomoravského

kraje. Vzhledem k tomu, že zde žije početná
česká menšina, komunikace probíhala v češtině a všichni místní byli velmi příjemní a komunikovali s námi v češtině, na kterou jsou
náležitě hrdí. Dále jsme navštívili místní lázně,
měli jsme možnost napít se z místního termálního pramene a prohlédnout si lázeňský hotel,
navštívili jsme českou základní a mateřskou

školu, kde nás děti vřele uvítaly a předvedly
různá vystoupení. Seznámili jsme se s provozem v místním pivovaru, kde vaří české pivo,
navštívili jsme Český národní dům, místní
zámek a další pamětihodnosti. V závěru naší
exkurze jsme zavítali do města Lipik, kde jsme
měli také možnost prohlédnout si lázeňský
provoz, projeli jsme se koňským povozem,
který táhli praví lipicáni a vystoupali nahoru
na věž již opraveného kostela v centru města
zničeného válkou. V pátek jsme se rozloučili
s našimi kamarády, které u nás uvítáme v době
Vzpomínkových dní.
Š. Nedomová, ISŠ

Návštěva Daruvaru • Foto: archiv školy

T. Beránková • Foto: archiv školy

Ukaž, co umíš?

V Nižném Novgorodu • Foto: archiv školy

Partnerská škola v Rusku – počátek
nové spolupráce
Integrovaná střední škola ve Slavkově u Brna
navázala za poslední roky kontakty se školami
v řadě evropských zemí, se kterými rozvíjí intenzivní spolupráci. Ve spolupráci s Jihomoravským krajem a s jeho výraznou podporou jsme
se letos pustili do společného projektu s ruskou
školou v Nižním Novgorodu. Podpora, kterou
jsme od Jihomoravského kraje získali, nám
umožnila realizovat studijní výjezd především
pro žáky studující na naší škole ruský jazyk.
Celý týden probíhala na tamní škole různá setkání, workshopy, přednášky, ale našel se i čas
na prohlídku muzeí a pamětihodností města.
Naši žáci ve formě prezentací představili školu,
město Slavkov u Brna a Jihomoravský kraj
z hlediska přírodních a turistických atraktivit,

včetně gastronomie, zvyků a tradic. Vzhledem
k zájmu se tyto prezentace následně musely
opakovat během týdne i za účasti rektora školy.
Těší nás to zvláště proto, že Nižněgorodská oblast je partnerským regionem Jihomoravského
kraje a mohli jsme drobně přispět k rozvoji
vzájemných vztahů. Mezi silné zážitky našeho
pobytu jistě patřil gastronomický workshop, při
kterém žáci vařili pelmeně, jízda lanovkou
z Boru do Nižního Novgorodu a poslední večer
vyvrcholil návštěvou hokejového zápasu KHL.
Žáci bydleli celý týden v rodinách, kde měli
možnost bezprostředně poznat místní životní
styl. Věříme, že v následujících letech se budeme potkávat a společně pracovat na rozvoji
V. Hirt, ISŠ
vzájemných vztahů.

Dne 17. října 2018 jsem se zúčastnila soutěže ,,Ukaž, co umíš?“ Soutěž se konala ve
Velkém Meziříčí v HŠ Světlá. Tématem soutěže bylo 100 let české státnosti a soutěžící
museli splnit dvě části. Prvním úkolem bylo
vytvořit dort, druhý pak spočíval v přípravě dezertu. Tento moučník jsem pojmenovala: ,,Dezert pana Masaryka“. Soutěžní úkol nebyl
jednoduchý, ale i tak se mi podařilo vybojovat
první místo. Díky této soutěži jsem získala
větší rozhled a další cukrářské zkušenosti.
T. Beránková, ISŠ

Můžeš podnikat
Dne 31. 10. a 7. 11. 2018 jsme se zúčastnili
semináře „Můžeš podnikat“. Poznali jsme reálné podnikatelské prostředí, diskutovali s podnikateli a seznámili se s vývojem a fungováním
jejich firmy. Dne 31. 10. vedl seminář pan
O. Neuberger a paní I. Minářová. My jsme se
zúčastnili semináře ve druhém termínu, kde se
nám jako první představil pan P. Minář, který
nám povídal o jeho cestě a úspěších v podnikání a poradil nám, jak vůbec začít. Druhá
přednášející byla paní R. Martinková, která
nám kromě jejího příběhu dala i užitečné rady
do našich začátků. Seminář byl velmi zajímavý
a poučný. Těšíme se, až nové informace budeme moci využít i v praxi.
M. Šlancarová, A. Vyhnánková, ISŠ
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Bučovice, Bučovice…
Je pátek 19. října roku 2018. Již šestý den probíhá na jevišti Katolického domu v Bučovicích
festival amatérských divadelních souborů. Dnes
je ale výjimečný den. Dnes se představení odehraje na jevišti kina Brigáda. A představí se Divadelní spolek Slavkov u Brna. Pravidelný účastník
tohoto setkání je tady již po desáté. Úspěšně navázal na dobu, kdy sem zajížděl hostovat pod jménem Farního divadla. A vždy s velkým diváckým
ohlasem. Také dnes je beznadějně vyprodáno.
Slavkovské herečky a herci si pro dnešní
představení připravili již osmou reprízu úspěšné
inscenace Všechny lásky světa. Dnes je ale jejich představení jiné. Přední člen souboru Radim
Kachlíř je v nemocnici. A tak musí řešit tento
problém záskokem. Do výstupu ze hry Sen noci
svatojánské je narychlo obsazen Pavel Šujan.
Ale co s rolí mladého kulisáka? Kde vzít tak nahonem náhradu za vynikajícího Radima? Ale je
to naše autorská hra. Tak tam dáme kulisákapenzistu. A proč ne zrovna režiséra představení?
Olbricht – na plac! Obrovským nasazením, hereckým nadšením a s textem v ruce se i tento zádrhel podařilo rozplést. A divák opět odcházel
spokojen. Děkuji Vám, spoluherci!

Náš vzácný host na představení – herec Martin Zounar – se po skončení hry rozpovídal
o své práci na scéně Národního divadla. Zhodnotil naše představení a ocenil obětavost hereček a herců, kteří tuto činnost vykonávají ve
svém volném čase.

Jako vždy se opět ve vynikajícím výkonu
předvedli naši technici Jan Matyáš a Miroslav
Slováček. I díky jejich práci jsme vyslechli
jenom slova chvály nejen od pořadatelů ale i od
mnoha diváků. A tak za rok Bučovice – možná
S.O.
– na shledanou.

Divadelní spolek v Bučovicích s M. Zounarem • Foto: archiv spolku

Cesta do pravěku?
Tma, tajemné a strašidelné zvuky a skřeky
zvířat pravěké přírody. Z dálky sílí tajemné
bubnování, které se přibližuje. Tlupa pravě-

Doba kamenná • Foto: archiv spolku

kých žen, mužů i dětí křepčí divoce kol ohně.
Jak jsme se jen ocitli v pravěku?
Kdo v listopadovém víkendu zavítal do SC
Bonaparte na představení „Doba kamenná“,
mohl by jistě vyprávět! Ač by se zdálo, že písky
času již dávno změnily lidské vlastnosti opak
je pravdou. I v době pravěku se našli vykukové,
kteří se chtěli obohatit na úkor druhých.
A jak to bylo s láskou a namlouváním, či degustací pravěké slivovičky?
To vše mohli Slavkováci zhlédnout v komedii, která s nadsázkou sděluje, že to bylo, je
a bude v podstatě stále stejné.

My herci jsme si užili spoustu legrace nejen
na představení, ale i při samotných zkouškách
a přípravách. Jsme rádi, že jsme mohli předat
humor a legraci i vám, divákům. Vaše rozesmáté obličeje jsou pro nás ta největší odměna.
Poděkování patří jako vždy panu režisérovi,
technikům, zvukařům a především paní kostymérce Jarmile Pospíšilové, jejíž rukou prošly
naše kostýmy a celá pravěká scéna.
Další cesta do pravěku se uskuteční 18. listopadu, kdy toto představení budeme hrát
v Praci. Těšíme se na další společná setkání.
EKO

Jak zdarma podpořit dobrou věc
Je konec listopadu, čas, kdy se spousta z nás
začíná poohlížet po tom, co koupit na Vánoce
pod stromeček lidem, které máme rádi. Předpokládám, že spousta z vás se rozhodne dárek
koupit přes internet. Proto jsem vás chtěla
oslovit s nápadem, jak letos nakoupit online
dárky na Vánoce, a k tomu jako bonus přispět
na dobrou věc.
Existuje webová stránka www.givt.cz. Na
této stránce je zaregistrováno velké množství
eshopů, včetně těch hodně známých, které jsou
ochotné určité procento z nákupu nebo částku
věnovat neziskovým organizacím a různým
dalším společnostem a projektům. Vyberete
obchod a organizaci, kterou chcete nákupem
podpořit. Stránka vás přesměruje do vašeho eshopu, kde nakoupíte za stejnou sumu, jako kdybyste navštívili obchod přímo. Funguje to tak,
že systém stránky obchodníka rozpozná a po
ukončení nákupu odesílá domluvenou částku
na účet GIVTu, který po nasbírání určité sumy
peníze přepošle na konto vybrané organizace.
Je to docela jednoduchý způsob, jak přispět na
dobrou věc, aniž by člověk musel dávat
z vlastní kapsy. Příspěvek jde z marže obchod-

níka, který platí za to, že mu givt.cz doporučil
zákazníka.
Tímto způsobem můžete podpořit různé organizace, které se tam zaregistrovaly. Pokud se
rozhodnete tuto pomoc vyzkoušet, můžete podpořit např. Oblastní charitu Hodonín, která na
Slavkovsku a Bučovicku poskytuje sociální
a zdravotní služby.
Troufám si říct, že podpořit sociální a zdravotní služby v místě vašeho bydliště, má smysl,
i když je zrovna nepotřebujete využívat. Služby
pomáhají rodinám, které musí ze zdravotních
důvodů zajistit péči o svoje blízké – rodiče, prarodiče, nebo děti, a to v domácím prostředí
nebo v denním centru ve Slavkově. V domácnostech také poskytují odbornou zdravotní péči
lidem, kteří se chtějí vrátit zpátky domů po nemoci, nebo lidem umírajícím, kteří chtějí zemřít v kruhu svých blízkých. Těm, kteří to
potřebují, zapůjčují kompenzační pomůcky
(např. polohovací postele, chodítka, invalidní
vozíky). Lidem nad 18 let v tíživé situaci poskytují bezplatné poradenství v sociální
a právní oblasti, ať už co se týká řešení dluhů,
rodinného práva, vlastnických a sousedských

práv nebo získání informací o pomoci ze strany
státu a sociálních služeb, bezplatně sepisují návrhy na povolení oddlužení.
Aby mohly být služby poskytovány, je třeba
najít dostatek finančních prostředků na jejich
provoz. Toto je jedna z možností podpory
těchto služeb. Přes givt.cz jim můžete přispět,
aniž by to vás samotné stálo nějaké peníze
navíc. Pokud se rozhodnete naši organizaci
tímto způsobem podpořit, věřte, že děláte dobrou věc a děkujeme za finanční prostředky,
které takto získáme.
Děkujeme také, že jste Oblastní charitu Hodonín podpořili při sbírce Koláč pro Hospic,
která se konala 3. října. Nákupem koláčů jste
podpořili domácí hospicovou a paliativní péči,
kterou ve Slavkově u Brna a v Bučovicích Oblastní charita Hodonín poskytuje. Vybralo se
celkem 37 668,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
V lednu se uskuteční také tradiční Tříkrálová
sbírka. Část výtěžku půjde i na naše služby.
Přejeme všem krásné a požehnané Vánoce
2018.
Lucie Růžičková, vedoucí služby Charitní poradna
Bučovice a Slavkov u Brna
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Hadica vstupuje do čtvrté sezony
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Hadica Production vstoupila po letním odpočinku a přípravách do další sezony. Krásného zářijového večera se slavkováci stali
pěveckými hvězdami nového projektu Karaoke SHOW. Tleskala jim do posledního místa
zaplněná hospůdka U dvou kapříků. Po hlasivkách jste si prověřili mozkové závity. Na domácí půdě Slavkovského pivovaru jsme se
setkali se známými tvářemi i úplnými nováčky
při populárním PubQuizu. Stejné kolečko –
Karaoke SHOW a PubQuiz – jsme si užili
i v říjnu.
V naší čtvrté sezoně navážeme i na jarní
Křesílko a LiStOVáNí. A nejedná se o žádné
fake news. S autorem knihy Nejlepší kniha
o fake news!!! jste se seznámili v září na LiS-

tOVáNí, které se setkalo s pozitivními ohlasy
a 20. října je na řadě druhý díl Křesílka.
Usedne do něj cestovatel, malíř, a především
muzikant Honza Homola – zpěvák a kytarista kapely Wohnout.
10. prosince nadělíme sobě i fanouškům
kvalitní žurnalistiky předčasný vánoční dárek.
Do křesílka přijede host, kterého dobře znáte
z televizních obrazovek. A aby toho nebylo
málo, spustili jsme předprodej vstupenek na
hlavní akci sezony Slavkovský Maškarák
2019.
Ještě jedna dobrá zpráva na závěr, vstupenky
na všechny akce můžete zakoupit v předprodeji. Chcete vědět víc? Sledujte náš facebook
nebo běžte na web www.hadica.cz.

P.S.: Máte tip na osobnost, kterou chcete
vidět posazenou do Křesílka? Směle ho napište
do mailu hadicaproduction@gmail.com. :)
Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na seTým Hadica Production
tkání.

Podzimní činnost slavkovských junáků

Strašidelná schůzka Vlčat
První listopadový pátek se kluci z Jedničky
sešli klasicky v pět hodin odpoledne ve své klubovně. Většina z nich s sebou měla kromě běžné
výbavy v podobě šátku, uzlovačky, deníku a legendární KPZ i věci na přespání. Schůzka se
totiž měla protáhnout až do sobotního dopoledne a celý program byl laděný do trochu tajemné a strašidelné dušičkové atmosféry.
Kluci si vyrobili papírové masky duchů, zahráli tematické hry, poslechli několik tajemných příběhů. Povídali jsme si také o historii
českých dušiček i anglického halloweenu. Před
spaním si pustili na projektoru animovaný příběh a dokonce absolvovali i krátkou stezku odvahy. Hladoví spát samozřejmě nešli, velkou
část večera totiž hromadně okupovali kuchyňku a připravovali si hamburgery a nudle
s mákem. Úplně sami si dokázali nakrájet zeleninu, osmažit maso, nazdobit si bulky i uvařit
těstoviny. Snad jim díky tomu i víc chutnalo.

Ráno se vstávalo kolem osmé hodiny
a kromě úklidu na kluky čekala ještě poslední
Milan Šemora, člen 1. oddílu
hra.

Dušičkový večer Švestek
Družina Švestek z 2. oddílu letos na „Dušičky“ vyrazila prožít na hřbitově. Večer, kdy
na slavkovském hřbitově svítí nejvíce svíček
za celý rok, jsme několik zapálili také my.
Úvodní připomenutí významu tohoto svátku
následovala cesta každé Švestky k rodinnému

hrobu. Vzpomínky a zapálené kalíšky patřily
také skautům z našeho střediska – Klímovi, Jardovi, Dalíkovi, Odysovi a všem ostatním, které
jsme znali a odpočívají zde nebo na jiných místech. Tradicí, kterou jsme i letos opakovali,
bylo zapálení svíčky na neosvětleném hrobě.
Poslední svíčka večera patřila vzpomínce na
zakladatele českého skautingu A. B. Svojsíka
u jeho pomníku.
Olda Bayer, Hynek Charvat

Betlémské světlo 2018

Strašidelná schůzka Vlčat • Foto: archiv Junáka

Rozzařte také letos domov Betlémským
světlem. Plamínek si můžete vyzvednout na
slavkovské radnici v neděli 23. prosince mezi
9. a 17. hodinou. Během předávání bude možnost, aby se dospělí ohřáli u šálku svařáku
a mladší u hrníčku čaje. S sebou si stačí přinést
lucerničku, do které vám rádi světélko předáme. Více informací o Betlémském světle najdete na www.betlemskesvetlo.cz.
Adam Blahák, vedoucí 2. oddílu
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KALENDÁŘ AKCÍ – PROSINEC 2018
Datum

hod.

1. 12.
1. 12.
11.00
1. 12. 10.30–15.30
1. 12.
13.00
2. 12. 12.30–16.00
2. 12. 12.00–14.00
2. 12.
17.00
4. 12.
17.30
4. 12.
19.00
7. 12.
19.00
7. 12.
20.00
9. 12. 15.00–18.00
10. 12.
19.00
15. 12.15.30 a 19.30
19. 12. 19.00–21.00
22. 12.
16.30
24. 12.
11.00
24. 12. 8.00–15.30
24. 12.
15.30
24. 12.
23.00
26. 12.
19.00
30. 12.
11.00
Výstavy na zámku
do 9. 12.
9–16
do 9. 12.
9–16
do 9. 12.
9–16
do 7. 12.
9–16

akce/místo konání

pořadatel

Vzpomínkové akce 2018 (viz program strana 6 a 7)
město Slavkov u Brna
Indiánský běh na Mohylu míru, start od junácké klubovny
Junák Slavkov
Kostýmované prohlídky s Napoleonem, zámek
Per Vobis
Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, kostel Vzkříšení Páně
ř.-k. farnost Slavkov
Mikuláš na zámku, nádvoří, portik, knihovna, sala terrena
ZS-A
Čertovské prohlídky, Podzemí zámku
Per Vobis
Rozsvícení vánočního stromu, Palackého náměstí
město Slavkov u Brna
Vánoční koncert ZUŠ, Historický sál zámku
ZUŠ F. France
Komedie Zelňačka, SC Bonaparte
ZS-A
Cesty na motorce po Evropě, beseda v restauraci U lva
Motoklub Austerlitz
Večer s Výletem, restaurace Bučanda
Bučanda
Velká show s Transformery a My Little Pony, SC Bonaparte
ZS-A
Křesílko s Jakubem Železným: Jak být pravým moderátorem, Slavkovský pivovar Hadica production
Vánoční koncert Martina Křížky a jeho přátel, SC Bonaparte
MK - promusic
Vánoční PubQuiz vol. 17, Slavkovský pivovar
Hadica production
Vánoční N-YOj show, SC Bonaparte
N-YOj
Vánočka 2018 – vyjížďka motocyklistů, Koláčkovo nám.
Motoklub Austerlitz
Betlémské světlo, kostel Vzkříšení Páně
ř.-k. farnost Slavkov
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi
ř.-k. farnost Slavkov
Půlnoční mše svatá, kostel Vzkříšení Páně
ř.-k. farnost Slavkov
Štěpánská Karaoke SHOW vol. 3, hospoda U Dvou kapříků
Hadica production
Zavírání šoupátek na ploché dráze, škvárové hřiště
Motoklub Austerliz
Výstava tvorby Aleny Slezákové, slavkovské malířky, před kavárnou
Výstava Fyzika hrou, konírny
Výstava Jablko se (ne)kouše, galerie v přízemí
Výstava vánočních stromečků, sala terrena, portik

ZS-A
ZS-A

Bučovická 325, 684 01 Slavkov u Brna, Tel.: 544 227 177, 602 758 367
Prodejní doba: Po–Pá 8–17 h., So 8–11 h.

Hledáme vhodné kandidáty na pracovní pozici:

OPERÁTOR/KA VÝROBY
Bučovice

NÁPLŇ PRÁCE – OBSLUHA PÁSOVÝCH PIL NEBO OBRÁBĚCÍCH CENTER

Požadujeme:
manuální zručnost, zodpovědnost, spolehlivost
ochotu pracovat ve směnném provozu
zkušenosti s obráběním kovů výhodou

❚
❚
❚

Nabízíme:
zázemí a podporu silné a dynamické společnosti
práce na nových moderních strojích
5 týdnů dovolené
příplatky za práci přesčas 50 %
náborové příspěvky
příspěvky na dopravu
příspěvky za plnění pracovní doby
příspěvky na penzijní pojištění
příspěvky na závodní stravování
moderní ﬁremní oblečení
práce v mladém kolektivu
ﬁremní pojištění

❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚
❚


❚
❚

V případě, že Vás zaujala naše nabídka a splňujete požadované
předpoklady, zašlete svůj profesní životopis. Možnost nezávazné
prohlídky.

největší dodavatel nástrojových a konstrukčních ocelí v ČR
výrobce forem a rámů forem pro automobilový průmysl (BMW, VW, Audi…)

www.jkz.cz

