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Michal Boudný

Podzim ve Slavkově
Říjen je za námi, ať žije 

říjen! Měsíc, ve kterém ob-
čané naší republiky rozho-
dovali o budoucnosti země 
na parlamentní úrovni. Vždy 
jsou vítězové a vždy pora-
žení. Nepřekvapuje mě, že 
je společnost polarizována 

na dva tábory, tak to vždy bylo, je a bude. Tajem-
no kolem pana prezidenta napjatou situaci též 
moc neuklidňuje, ale ať už vládu sestaví Losna 
nebo Mažňák, věřím, že bude myslet na prospe-
ritu naší země! Velké poděkování všem, kdo si 
udělali pár minut čas a šli volit, a také velký dík 
členům volební komise, kteří museli trávit půl 
víkendu s respirátory na tvářích. Přes veškerý 
nekomfort odvedli skvělou práci! 

(Pokračování na straně 3)
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Jan Fiala při mistrovském vrhu koulí • Foto: Tomáš Edlman

Na Mistrovství České republiky 
žáků, které se konalo 18. a 19. 

září v Mladé Boleslavi, vyslala slav-
kovská atletika dva borce, Lukáše 
Boka (60 m, 300 m) a Jana Fialu 
(koule, oštěp). 

Lukáš si kvalitním osobním rekor-
dem 38,00 s zajistil účast ve finále 
běhu na 300 m. 

Honza pomýšlel na finále oštěpu 
a do závodu koulařů nastupoval s nej-
lepším letošním výkonem 15,36 m 
v nepříjemné roli favorita. Přestože 
zůstával po úvodních pokusech da-
leko za očekáváním, dokázal se kon-
centrovat a čtvrtým pokusem rozptýlil 
pochybnosti. Výkonem 16,22 m posu-
nul letošní nejlepší koulařský výkon 
ve své kategorii a do Slavkova dovezl 
zlato! AS

Foto: R. Lánský

NOVÉ OBČÁNKY JSME PŘIVÍTALI 
VÝSADBOU STROMŮ

STRANA 13

Jan Fiala mistrem
České republiky
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Každý podzim se nese v duchu přípravy 
městského rozpočtu na rok následující. Již 
nyní víme, že bude velmi opatrný kvůli ros-
toucím cenám energie, práce a materiálu. To 
se bohužel promítne do investic a provozu. 
Do toho nám kartami míchá dopad epidemio-
logických opatření, které, jak se zdá, nekončí.

Stejně jako národní politika, i očkování roz-
děluje naši společnost. Sociální sítě jsou plné 
lékařů a vědců, kteří brojí proti vakcíně a je 
jen a jen na každém z nás, do jaké míry při-
jme společenskou odpovědnost a vyhodnotí, 
zda má očkování smysl, či ne. Covid se také 
přímo dotýká společenských akcí v našem 
městě. Již delší dobu připravujeme vzpomín-
kové akce k bitvě tří císařů nebo rozsvěcování 
vánočního stromu a jiné. Tyto akce se nerodí 
ze dne na den a je za nimi spoustu práce mno-
ha lidí. 

K dění v našem městě – zastupitelé na svém 
posledním zasedání schválili vyhlášku o po-
platku za odpad, která je samostatnou kapi-
tolou tohoto čísla zpravodaje. Nikdo nemá 
radost měnit něco zaběhlého a funkčního. 
Bohužel však nový zákon nám nařizuje změ-
nu. Jsme v širokém okolí jediní, kteří dosud 
neměli systém platby nastavený na „hlavu“. 
Všechny okolní obce a města jej již léta mají. 
Roční částka, kterou platíte za odpad, nezna-
mená pouze svoz popelnice před domem, ale 
skládá se s mnoha částí. Abychom nebyli za-

valeni odpadky jako například nyní v Římě, 
platíme si také například provoz sběrného 
dvora, kontejnery na tříděný odpad a svoz 
a likvidaci zeleného odpadu a jiné. I přes zdra-
žení, které by nastalo tak či tak, město likvi-
daci odpadu za občany dotuje z více než jed-
né třetiny. Dále zastupitelé schválili finanční 
prostředky na úsekové měření na silnici I/50 
v křižovatce na Velešovice. Tato křižovatka 
je jednou z nejnebezpečnějších v naší repub-
lice a po četných prosbách zástupců Velešo-
vic a policie jsme k tomuto kroku přistoupili. 
Radar je vždy nepopulární a vyvolává řadu 
diskuzí, ale statistiky nehod a naměřených top 
speedů hovoří jasně. Slušný řidič, který po-
zná dopravní značku s číslovkou sedmdesát, 
změnu ani nepostřehne. Rovněž nás požádala 
obec Nížkovice o úsekové měření na silnici 
první třídy, která protíná obec. Tam ale ještě 
není stanovisko dotčených orgánů kompletní. 

Další investicí města je rozšíření kamero-
vého systému kolem škol na Malinovského 
a Tyršově ulici nebo autobusovém nádraží. 
Big brother, který nás sleduje, je též častým 
terčem kritiky, ale i zde výsledky hovoří 
za vše! Díky rozšíření kamerového systému 
se rapidně snížil vandalismus, kriminalita 
obecně a také kamery pomohly k větší bez-
pečnosti chodců. 

Dopravní stavby jdou do finále a začátkem 
listopadu můžeme očekávat pokládku asfal-
tu na obou akcích. Slavkováci si tak do jara 

konečně uleví! V letošním roce nás ještě čeká 
výsadba nového kruhového objezdu a při-
lehlých ploch v podobném stylu jak můžete 
vidět na křižovatce u cukrovaru. Na jaře příš-
tího roku se bagry zakousnou do ulice Špitál-
ská, Kollárova, Slovákova a Bučovická. 

Vážení spoluobčané, přeji vám klidný du-
šičkový čas a hodně sil na zvládnutí zbytku 
tohoto náročného roku!

 Michal Boudný, starosta města

Podzim ve Slavkově
(Dokončení ze strany 1)

Napoleonské akce se letos uskuteční první 
prosincový víkend

Slavkov si po roční pauze opět připomene 
atmosféru napoleonského tažení. Tradiční 
program Tenkrát ve Slavkově 1805 se usku-
teční o víkendu 3. a 4. prosince. 

Slavkov u Brna se první prosincový víkend 
vrátí o 216 let zpět. Bude vzpomínat na jed-
nu z nejzásadnějších evropských bitev, v níž 
francouzský císař Napoleon Bonaparte 2. pro-
since 1805 porazil koaliční Rakousko-Ruskou 
(s podporou Anglie) armádu a při níž bojovalo 
téměř 160 tisíc vojáků.

Návštěvníci letos mohou na vlastní kůži 
zažít historické události, jako například no-
cování císaře a cara na zámku nebo připo-
menutí Napoleonova triumfu v zámeckém 
parku. Tváří sobotního programu bude opět 
herec Václav Vydra v roli francouzského po-
bočníka. Návštěvníci mohou zažít také dvě 
bitevní ukázky v dobových kulisách – první 
se ve spodní části parku odehraje za denního 
světla ve 12 hodin, druhá pak ve 20 hodin 
diváky vtáhne do noční šarvátky zapojením 
děl a pyrotechnických efektů. V sobotu ná-
vštěvníci kromě historického programu zaži-
jí i řemeslný jarmark na Palackého náměstí 
a na nádvoří zámku. 

Na dvě stě historických nadšenců z něko-
lika evropských zemí připomene, v jak ná-
ročných podmínkách se vojáci připravovali 
na bitvu. Nejen tyto bitevní ukázky budou 
doprovázeny historickým komentářem.

„Přestože akce jsou divácky velmi atraktiv-
ní, nesmíme zapomenout, proč tolik usiluje-

me o to, abychom na tuto historickou událost 
nezapomněli. Téměř dvacet tisíc lidských 
obětí, spálená země, nemoci a na mnoho let 
zbídačené obyvatelstvo, to je obraz, který si 
musíme připomínat a dělat vše proto, aby se 
neopakoval,“ uvedl starosta Slavkova u Brna 
Michal Boudný.

Program ve Slavkově u Brna bude starto-
vat už ve čtvrtek 25. listopadu mší za oběti 
bitvy v chrámu Vzkříšení Páně a následným 
koncertem klarinetisty a saxofonisty Felixe 
Slováčka v Historickém sále zámku. Pořada-
telem je Sdružení Mohyla míru – Austerlitz, 
které tento jedinečný zážitek zpřístupňuje po-
sluchačům zdarma.

Tradiční páteční program opět připome-
ne historický fakt, že před bitvou na zámku 
přespali rakouský císař František I. s carem 
Alexandrem.  Po symbolickém podpisu ko-

aliční smlouvy si návštěvníci mohou užít je-
dinečnou noční atmosféru zámku s oživený-
mi tematickými prohlídkami a empírový bál 
v Historickém sále. V zámecké kapli se usku-
teční také komorní pietní chvíle celebrovaná 
děkanem Milanem Vavrem. 

Od sobotního rána pak na Palackého ná-
městí, v Husově ulici a na nádvoří zámku 
bude stát řemeslný jarmark. U historické rad-
nice se budou odehrávat vojensko-historické 
ukázky, jako vystoupení bubeníků, šermířů 
a výcvik jednotlivých armád. 

Pořadatelem je město Slavkov u Brna 
a Zámek Slavkov – Austerlitz. Akce se koná 
za podpory Jihomoravského kraje. Hlavním 
mediálním partnerem vzpomínkových a pi-
etních akcí bitva u Slavkova 1805 je Česká 
televize.

Program ve Slavkově u Brna naleznete na 
www.tenkratveslavkove.cz. vs

Prodloužená provozní 
doba hřbitova 

Technické služby města Slavkov u Brna 
oznamují občanům prodlouženou pro-
vozní dobu městského hřbitova po dobu 
svátků Památky zesnulých od čtvrtka 
28. října do neděle 7. listopadu 2021. Po-
hřebiště bude v tyto dny pro veřejnost pří-
stupné od 7.00 do 21.00 hod. TSMS

Foto: L. Brothánková

Práce na ulici B. Němcové jdou do finále • Foto: B. Maleček
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva 
Slavkova u Brna
123. schůze RM – 20. 9. 2021

1. RM schvaluje rozpočtová opatření v předloženém 
znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slav-
kov u Brna č. 281/18/ZM/2020 ze dne 7. 12. 2020, které 
pověřuje radu města schvalovat a provádět změny roz-
počtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření.

2. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody 
o podmínkách vybudování stavby na městských po-
zemcích, spočívající ve vybudování sjezdů, přístupového 
chodníku, přípojek vody, kanalizace, plynu, NN a sdělo-
vací přípojky s manželi Ing. Ivanem Bondrou a Mgr. Sta-
nislavou Bondrovou, na pozemcích parc. č. 909 a 908/4 
v k. ú. Slavkov u Brna, které jsou ve vlastnictví města 
Slavkov u Brna.

3. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody 
o podmínkách vybudování stavby na městském pozem-
ku, spočívající ve vybudování plynovodní přípojky s pa-
nem Ladislavem Coufalem, na pozemku parc. č. 487 v k. 
ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov 
u Brna.

4. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo se společností ASIO TECH spol. s r.o., Kšírova 552, 
619 00 Brno, IČ: 489 10 848 na vypracování projektové 
dokumentace na akci: „Hospodaření se srážkovými vo-
dami zámku Slavkov u Brna“, dle předloženého návrhu.

5. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo na stavební práce na veřejnou zakázku na akci 
„Výměna střešního pláště ZŠ Komenského“ se společ-
ností PROSTAVBY, a.s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 
27713130 v předloženém znění.

6. RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č. 2 
ke smlouvě o spolupráci se společností Zahradní Cent-
rum, a.s., se sídlem náměstí Svornosti 2573/6, 616 00 
Brno, IČ: 077 29 693 dle předloženého návrhu.

7. RM vylučuje na základě zprávy o posouzení pod-
mínek účasti k veřejné zakázce: „Zabezpečovací práce 
budovy Husova čp. 63, Slavkov u Brna“ z dalšího proce-
su zadávacího řízení uchazeče PROSTAVBY, a.s., Dědina 
447, 683 54 Otnice, IČ: 27713130.

8. RM rozhoduje, že na základě zprávy o hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku na akci „Zabezpečovací 
práce budovy Husova čp. 63, Slavkov u Brna“, byla nej-
výhodnější nabídka předložena uchazečem SASTA CZ, 
a.s., Votroubkova 546/11, 620 00 Brno, IČ: 26240980.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Zabezpečovací práce budovy Husova čp. 63, Slavkov 
u Brna“ se společností SASTA CZ, a.s., Votroubkova 
546/11, 620 00 Brno, IČ: 26240980, v předloženém 
znění.

10. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Rekon-
strukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice čp. 
64“ dle předloženého návrhu zadávací dokumentace.

11. RM doporučuje ZM schválit pořízení Změny č. 
3 regulačního plánu Koláčkova náměstí ve Slavkově 
u Brna dle obsahu uvedeného v Příloze č. 1.

12. RM doporučuje ZM stanovit, že Změna č. 3 re-
gulačního plánu bude pořízena zkráceným postupem 
podle § 72 stavebního zákona v platném znění.

13. RM schvaluje směrnici o zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu dle předloženého znění.

14. RM schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pro-
stor o výměře 15 m2 na parcele 1784/296 v k. ú. Slavkov 
u Brna, s panem Milanem Šemorou. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 500 Kč/m2/rok.

15. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 6, Zlatá Hora 1357, Slavkov u Brna, s paní 
Vendulou Relichovou. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou 1 rok a nájemné je stanoveno ve výši 
150 Kč/m2. 

16. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 6, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna, s pa-
nem Tomášem Neumannem. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné je stanoveno 
ve výši 150 Kč/m2. 

17. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě ze dne 24. 9. 2020 k bytu č. 2, Fügnerova 110, 
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Lucií Bednaříkovou, 
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31. 12. 2022 
za smluvní nájemné 150 Kč/m2.

18. RM neschvaluje prodloužení nájemního vztahu 
s paní Silvií Vorlovou.

19. RM schvaluje čerpání rezervního fondu ve výši 
375.000 Kč k navýšení položek dle rozpočtového opat-
ření č.8/2021 v předloženém znění (ZS-A).

20. RM bere na vědomí přijetí dotace z Ministerstva 
kultury a příspěvku z Úřadu práce (ZS-A).

21. rozpočtové opatření ZS-A č. 8 v předloženém 
znění.

22. RM bere na vědomí zápis č. 2/2021 z jedná-
ní Školské rady Základní školy Komenského Slavkov 
u Brna, příspěvková organizace.

23. RM bere na vědomí předloženou zprávu o při-
pravenosti na školní rok 2021/2022 Mateřské školy 
Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, 
příspěvková organizace.

24. RM schvaluje ZUŠ Fr. France – připravenosti školy 
na šk. rok 2021/2022.

25. RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: a) podání 
žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku 
škol a školských zařízení pro základní uměleckou školu, 
jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Základní 
umělecká škola Františka France Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace, která se týká: zápis místa, kde se 
uskutečňuje vzdělávání, na adrese Holubice 20, 683 51 
Holubice; výmazu místa, kde se uskutečňuje vzdělává-
ní, na adrese Vážany nad Litavou 98, 684 01 Slavkov 
u Brna s účinností od 1. 9. 2022; b) ukládá Bc. Micha-
lu Boudnému, starostovi města, podat výše uvedenou 
žádost Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor 
školství.

124. schůze RM – 4. 10. 2021
1. RM schvaluje rozpočtová opatření v předloženém 

znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slav-
kov u Brna č. 281/18/ZM/2020 ze dne 7. 12. 2020, které 
pověřuje radu města schvalovat a provádět změny roz-
počtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření

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

3. RM doporučuje ZM schválit čerpání Fondu doprav-
ní infrastruktury ve výši 700.000 Kč. 

4. RM schvaluje Směrnici určující vztahy a hospoda-
ření příspěvkových organizací zřízených městem Slav-
kov u Brna v předloženém znění.

5. RM doporučuje ZM projednat a vzít na vědomí 
závěrečný účet DSO ŽLaP za rok 2020 včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospodaření DSO ŽLaP za rok 
2020 v předloženém znění.

6. RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje části 
pozemku parc. č. 759/4 – zastavěná plocha a nádvoří 
–zbořeniště v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 8 m2 dle 
předložené žádosti.

7. RM doporučuje ZM schválit směnu pozem-
ků ve vlastnictví města Slavkov u Brna – parc. č. 
1086/1 –ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Hodě-
jice o výměře 826 m2, parc. č. 978/171 – orná půda 
v k.ú. Hodějice o výměře 269 m2, parc. č. 1083/63 – 
orná půda v k.ú. Hodějice o výměře 117 m2, parc. č. 
978/17 – orná půda v k.ú. Hodějice o výměře 62 m2 
a parc. č. 978/74 – orná půda k.ú. Hodějice o výměře 
14 m2, v součtu o celkové výměře 1288 m2 za poze-
mek ve vlastnictví obce Hodějice se sídlem Hodějice 
41, 684 01 Hodějice, IČ 00291773 – parc. č. 4399 – 
ostatní plocha, zeleň o výměře 1289 m2 v k.ú. Slavkov 
u Brna dle předložené žádosti a dle předložené důvo-
dové zprávy. Náklady spojené s převodem nemovitos-
ti uhradí z poloviny obec Hodějice, z poloviny město. 

Daňové povinnosti budou splněny dle platných práv-
ních předpisů.

8. RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje po-
zemku či jeho části parc. č. 3341/2 v k.ú. Slavkov u Brna 
o celkové výměře 1479 m2 dle předložené žádosti.

9. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, Čer-
ná Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 týkající se pozemků 
parc. č. 3332/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3332/32 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
parc. č. 3341/2 – zahrada, vše v k.ú. Slavkov u Brna, kte-
ré jsou v majetku města, dle přiloženého návrhu smlou-
vy a geometrického plánu č. 3774-2090/2021 (stavba 
s názvem „Slavkov, kabel NN Kovařík“) v předloženém 
znění.

10. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společností EG. 
D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 
28085400 týkající se pozemku parc. č. 3504 – ostatní 
plocha, neplodná půda v k.ú. Slavkov u Brna, který je 
v majetku města (stavba s názvem „001030067508 
Slavkov u B., kabel NN Molčík“) v předloženém znění.

11. RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení ze-
mědělského pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 
v k.ú. Slavkov u Brna – zahrádku 15 v lokalitě Polní 
k datu 31. 12. 2021 s paní Martinou Janíkovou.

12. RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení ze-
mědělského pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 
v k.ú. Slavkov u Brna – zahrádku č. 7 a č. 8 v lokalitě 
Polní k datu 31.12.2021 s paní Jitkou Hrabovskou.

13. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo na stavební práce na akci „Rekonstrukce střechy 
bytového domu, Bučovická, č. p. 187, Slavkov u Brna“ 
se společností Radim Reniers, Strakatého 3769/7, 
636 00 Brno, IČ: 05453984, v předloženém znění.

14. RM rozhoduje, že na základě zprávy o hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku na akci „Slavkov u Brna 
– Úsekové měření rychlosti v katastru obce Velešovice, 
silnice I/50“, byla nejvýhodnější nabídka předložena 
uchazečem DOSIP Servis s.r.o., Krahulov 37, 675 21 
Okříšky, IČ: 27720713.

15. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o dílo 
na akci „Slavkov u Brna – Úsekové měření rychlosti 
v katastru obce Velešovice, silnice I/50“ se společností 
DOSIP Servis s.r.o., Krahulov 37, 675 21 Okříšky, IČO: 
27720713, za podmínky schválení financování zastupi-
telstvem města.

16. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 1, Litavská 1496, Slavkov u Brna, s paní 
Marií Gottvaldovou. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou do 31. 12. 2022 s nájemným dle aktu-
álního ceníku nájemného pro obecní byty.

17. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem bytu č. 4, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, s paní 
Kateřinou Mesárožovou. Nájemní smlouva bude uza-
vřena na dobu určitou do 31. 12. 2022 s nájemným dle 
aktuálního ceníku nájemného pro obecní byty.

18. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pro-
nájem prostor sloužících k podnikání pro nestátní zdra-
votnické zařízení – fyzioterapii v I. NP budovy poliklini-
ky, Malinovského 551, o výměře 34,60 m2, s přepočtem 
na 4 ordinační dny v týdnu, s Mgr. Hanou Soldánovou, 
za nájemné ve výši 48 528 Kč/rok. Smlouva bude uza-
vřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

19. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu ka-
várny o výměře 44 m2 a předzahrádky o výměře 24 m2 
na pozemku parc.č. 968, v k.ú. Slavkov u Brna, Palacké-
ho náměstí č.p.1, Slavkov u Brna.

20. RM schvaluje rozšíření smlouvy o pronájmu IS Rad-
nice VERA podle Dodatku č. 7 ke smlouvě SWRp/14/67 ze 
dne 3. 11. 2014 o podpoře provozu programového vyba-
vení Radnice VERA s firmou VERA, spol. s r.o. se sídlem 
Lužná 2, 16000 Praha 6 v předloženém znění.

21. RM schvaluje program 25. zasedání zastupitel-
stva města v předloženém znění.
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125. schůze RM – 7. 10. 2021
1. RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku parc. 

č. 3395/2, orná půda o výměře 522 m2 v k.ú. Slavkov 
u Brna od paní Jany Hudcové, a paní Marty Tesákové, dle 
předloženého návrhu za dohodnutou kupní cenu ve výši 
52.200 Kč (100 Kč/m2). Náklady spojené s převodem 
nemovitosti uhradí město Slavkov u Brna. Daňové po-
vinnosti budou splněny dle platných právních předpisů. 

2. RM bere na vědomí návrh společností RESPONO 
a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ: 49435612 
o navýšení ceny za svážení komunálního odpadu o 7 % 
od 1. 1. 2022 a dále zhodnocení variant vývozu s vaz-
bou na ceny dle četnosti vývozu nádob – kalkulace 
na občana.

3. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky: „Oprava 
místní komunikace ul. Nádražní, Slavkov u Brna“ dle 
předloženého návrhu zadávací dokumentace.

4. RM doporučuje ZM souhlasit se setrváním města 
Slavkov u Brna ve Sdružení obcí a měst jižní Moravy, 
a to i v transformované podobě Euroregion Pomoraví.

5. RM doporučuje ZM souhlasit se změnou stanov, 
která spočívá ve změně názvu Sdružení obcí a měst Jižní 
Moravy na název Euroregion Pomoraví.

6. RM doporučuje ZM delegovat zástupce města 
na valné hromadě Sdružení obcí a měst Jižní Moravy, 
pana Bc. Michala Boudného, starostu města Slavkova 
u Brna. Pro případ nemoci nebo pracovního zaneprázd-
nění se jmenuje náhradníkem pan Mgr. Petr Kostík, člen 
rady města Slavkova u Brna. Delegovaný zástupce je 
zmocněn k hlasování a ke všem právním jednáním člena 
sdružení dle programu valné hromady, stanov sdružení 
a platných právních předpisů v souladu s předchozím 
rozhodnutím zastupitelstva.

7. RM bere na vědomí informaci o záměru účastnit se 
projektu INTERREG V-A SK – CZ (ZS-A).

8. RM souhlasí s úhradou spoluúčasti ve výši cca 
150.000 Kč v roce 2022. Spoluúčast v projektu bude 
kryta formou účelového příspěvku do rozpočtu ZS-A.

9. RM schvaluje čerpání investičního fondu ve výši 
240.000 Kč na financování údržby a opravy majetku dle 
rozpočtového opatření č. 9/2021 v předloženém znění 
(TSMS)

10. RM doporučuje ZM schválit předloženou koncep-
ci rozvoje školství.

11. RM doporučuje ZM záměr zřízení společného 
školského spádového obvodu ve smyslu předložené 
koncepce rozvoje školství.

12. RM doporučuje ZM podle § 76 z. č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, mimořádnou 
odměnu za splnění mimořádných a zvlášť závažných 
úkolů města následujícím členům zastupitelstva města: 
Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková – především 
za enormní nasazení při zajišťování potřeb občanů 
a města v době nouzového stavu a mimořádných opat-
ření spojených s koronavirovou epidemií, vedení orgá-
nů krizového řízení a zajištění chodu úřadu v tomto 
období, dále za zajištění významných investičních akcí 
(rekonstrukce průtahu, rekonstrukce ulice Malinov-
ského), práce na přípravě rozvojových strategických 
dokumentů z projektu V 80, přípravu projektu V 109, 
realizaci projektu MAP II školství, příprava podmínek 
pro zřízení svazkové ZŠ, zpracování koncepce školství, 
Vendula Andrlová, Mgr. Jana Bangová, Bc. Libor Eli-
áš, Veronika Hrušecká, Ing. Hynek Charvat, Ing. Ivan 
Charvát, Ing. arch. Dušan Jakoubek, Mgr. Petr Jeřábek, 
Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Renáta 
Macharová, Mgr. Vladimír Soukop, Dagmar Živníčková 
– za účast na projednávání a schvalování nejdůležitěj-
ších rozhodnutí zastupitelstva města i za mimořádných 
opatření spojených s koronavirovou epidemií, zejména 
za projednávání změn územního plánu města, vytvoření 
podmínek pro investiční výstavbu ve městě, rozhodová-
ní o majetkových záležitostech vyhrazených zastupitel-
stvu města, každému ve výši dvojnásobku nejvyšší mě-
síční odměny, která mu náleží v kalendářním roce 2021.

13. RM schvaluje doplněný program 25. zasedání 
zastupitelstva města v předloženém znění.

126. schůze RM – 18. 10. 2021
1. RM schvaluje rozpočtová opatření v předloženém 

znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slav-

kov u Brna č. 281/18/ZM/2020 ze dne 7. 12. 2020, které 
pověřuje radu města schvalovat a provádět změny roz-
počtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření.

2. RM schvaluje zřízení pracovní skupiny pro úpra-
vu územního plánu ve složení Ing. arch. Lukáš Pecka, 
Ing. arch. Marek Štěpán, Ing. arch. Dušan Jakoubek, pan 
Jan Hudec, Ing. arch. David Kudla.

3. RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlou-
vy s organizací Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, 
územní pracoviště Brno ve věci odkupu pozemku parc.č. 
1650/35 v k.ú. Slavkov u Brna dle předloženého návrhu 
smlouvy

4. RM doporučuje ZM uložit radě města zařadit 
do návrhu rozpočtu na rok 2022 finanční prostředky 
na úhradu 1. splátky kupní ceny ve výši 8.000.000 Kč.

5. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k nájemní 
smlouvě ze dne 9. 7. 2012 s panem Zdeňkem Doupo-
vcem, kterým se předmět nájmu zúží o část pozemku 
parc. č. 4245, orná půda v k.ú. Slavkov u Brna o výmě-
ře cca 1770 m2. Z pozemku parc. č. 4245 k.ú. Slavkov 
u Brna zůstane v pronájmu část pozemku o výměře 
12 765 m2 s ročním nájemným ve výši 4.212,55 Kč. Do-
datek bude uzavřen s účinností od 1. 1. 2022.

6. RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení ná-
jemní smlouvy ze dne 23. 3. 2011 na část pozemku parc. 
č. 343/6 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 20 m2 v lokali-
tě autobusového nádraží ke dni 31. 10. 2021 s panem 
Františkem Kleiberem

7. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene se společností EG. 
D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 
28085400 týkající se pozemku parc. č. 3179 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který 
je v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kab. 
smyčka NN Havránek“) v předloženém znění.

8. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, 
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 týkající se po-
zemku parc. č. 1310 – ostatní plocha, ostatní komuni-
kace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města, dle 
přiloženého návrhu smlouvy a geometrického plánu č. 
3787-4488/2021 (stavba s názvem „Slavkov u B., příp. 
CETIN ulice Malinovského“) v předloženém znění.

9. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo na stavební práce na akci „Rekonstrukce hřiště 
Zlatá Hora střed“ se společností Drimal play, s.r.o., Mys-
ločovice 182, IČ: 04904923, v předloženém znění.

10. RM schvaluje uzavření dohody na umístění 
městských kamer na objektu autobusového nádraží 
se společností Bus Terminal a.s., se sídlem Skopalíkova 
2385/45, 767 01 Kroměříž, IČ: 246 75 709 dle předlo-
ženého návrhu.

11. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci 
a poskytnutí dat při tvorbě, aktualizaci a správě Digitál-
ní technické mapy Jihomoravského kraje mezi městem 
Slavkov u Brna a Jihomoravským krajem, se sídlem Že-
rotínovo nám. 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 v předlo-
ženém znění.

12. RM bere na vědomí změnu přílohy č. 4 standar-
dy složení komunálních odpadů ke smlouvě o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřené se 
společností EKO-KOM a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 
Praha 4, IČ 25134701 s účinností od 1. 10. 2021.

13. RM bere na vědomí předložený zápis č. 36/2021 
z komise pro životní prostředí.

14. RM pověřuje organizaci Junák – český skaut, stře-
disko Slavkov u Brna, z.s., Nádražní 1664, 684 01 Slavkov 
u Brna, IČ 65841832 k provedení každoročního sběru 
železného odpadu od občanů města s platností na 3 roky. 

15. RM schvaluje poskytnutí individuální dotaci spol-
ku Elánek pro rodinu, z. s., sídlo Molákova 2782/14, 
628 00 Brno, IČ: 06573801 ve výši 45 000 Kč.

16. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální dotaci se spolkem Elánek pro 
rodinu, z. s., sídlo Molákova 2782/14, 628 00 Brno, IČ: 
06573801, v předloženém znění.

17. RM souhlasí s uzavřením registračního a iden-
tifikačního formuláře se společností GOPAY s.r.o., IČ: 
26046768, se sídlem Planá 67, 370 01 České Budějovi-
ce, v předloženém znění.

18. RM bere na vědomí usnesení, kterými komise pro 
sport a volný čas doporučuje rozsah úprav stadionu, 
doporučuje koupi severní části stadionu do vlastnictví 
města a vyhlašuje anketu Sportovec roku 2021.

19. RM bere na vědomí informaci o stavu stížnos-
tí podaných u Městského úřadu Slavkov u Brna za III. 
čtvrtletí roku 2021. 

20. RM bere na vědomí informace k projektu „Part-
nerství měst = podpora přátelství mládeže“ v předlo-
ženém znění.

21. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
na realizaci projektu „Veteranfest Slavkov 2021“, mezi 
Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 
449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, jako poskytovate-
lem, městem Slavkov u Brna jako zřizovatelem a Zám-
kem Slavkov – Austerlitz, příspěvkovou organizací jako 
příjemcem.

22. RM schvaluje přijetí podpory pro ZS-A na reali-
zaci projektu Zámecké burčákové slavnosti, poskytnuté 
Vinařským fondem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, 
601 82 Brno, IČ: 71233717.

23. RM schvaluje čerpání z fondu investic a rozpoč-
tové opatření č. 9 (ZS-A).

24. RM schvaluje převod prostředků z rezervního 
fondu do fondu investic (ZS-A).

127. schůze RM – 20. 10. 2021
1. RM rozhoduje, že na základě zprávy o hodnocení 

nabídek na veřejnou zakázku na akci „Oprava místní 
komunikace ul. Nádražní, Slavkov u Brna“ byla nejvý-
hodnější nabídka předložena uchazečem SWIETELSKY 
stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORA-
VA, Jahodová 60, 602 00 Brno, IČ: 48035599.

2. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o dílo 
na akci „Oprava místní komunikace ul. Nádražní, Slav-
kov u Brna“ se společností SWIETELSKY stavební, s.r.o., 
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 
60, 602 00 Brno, IČ: 48035599.

25. zasedání ZM – 18. 10. 2021
1. ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 57–58 v před-

loženém znění.
2. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 50–56.
3. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 59.
4. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 60 v předlo-

ženém znění.
5. ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 61 v předlo-

ženém znění.
6. ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku o míst-

ním poplatku za systém odpadového hospodářství měs-
ta Slavkov u Brna v předloženém znění.

7. ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO ŽLaP 
za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hos-
podaření DSO ŽLaP za rok 2020 v předloženém znění.

8. ZM schvaluje předloženou koncepci rozvoje škol-
ství.

9. ZM schvaluje záměr zřízení společného školského 
spádového obvodu ve smyslu předložené koncepce roz-
voje školství.

10. ZM schvaluje pořízení Změny č. 3 regulačního 
plánu Koláčkova náměstí ve Slavkově u Brna dle obsa-
hu uvedeného v grafické Příloze č. 1 ( týká se pozemků 
parc. č. 564, 562, 563, 559, 560, 561, 623, 622/1, 620/1 
v k. ú. Slavkově u Brna).

11. ZM schvaluje, že Změna č. 3 regulačního plánu 
bude pořízena zkráceným postupem podle § 72 staveb-
ního zákona v platném znění.

12. ZM schvaluje, že určeným zastupitelem pro po-
řizování Změny č. 3 regulačního plánu bude Ing. arch. 
Dušan Jakoubek, zastupitel města Slavkov u Brna.

13. ZM schvaluje uzavření kupní smlouvy s organiza-
cí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, územní pra-
coviště Brno ve věci odkupu pozemku parc.č. 1650/35 
v k.ú. Slavkov u Brna dle předloženého návrhu smlouvy.

14. ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 
o spolupráci se společností Zahradní Centrum, a.s., 
se sídlem náměstí Svornosti 2573/6, 616 00 Brno, IČ: 
077 29 693 dle předloženého návrhu.

15. RM neschvaluje záměr prodeje pozemku či jeho 
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Využijte „Milostivé léto“
Rádi bychom vás touto cestou informovali o takzvaném milos-

tivém létu, které může některým lidem pomoci při splácení dluhů 
a zároveň vám chceme nabídnout možnost využít naše bezplat-
né dluhové poradenství, které poskytujeme v rámci naší sociální 
služby Charitní sociálně právní poradna. 

Milostivé léto je součástí novely exekučního řádu, konkrétně 
v článku IV. bodu 25 zákona. Nabízí lidem, kteří jsou v exekuci 
s dluhem u veřejnoprávních oprávněných věřitelů, možnost od-
puštění úroků, penále a pokut při jednorázovém zaplacení jistiny 
a nákladů exekutorovi ve výši 750 Kč plus DPH (tj. 908 Kč), a to 
v případě, že dluh a náklady zaplatí v období od 28. října 2021 
do 28. ledna 2022. 

Veřejnoprávními oprávněnými věřiteli, u kterých lze odpustit 
tímto jednorázovým zaplacením jistiny plus náklady exekuce, se 
myslí stát (Česká republika), obce a kraje (i městské části nebo 
obvody), jimi založené příspěvkové organizace, ústavy nebo 
obecně prospěšné společnosti, státní fondy, veřejné výzkumné 
instituce nebo veřejné vysoké školy, dobrovolné svazky obcí, re-
gionální rada regionu soudržnosti, státní nebo národní podniky, 
zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize a právnické 
osoby (společnosti) s většinovým podílem státu, obcí nebo krajů 
(třeba některé městské dopravní podniky, ČEZ a podobně).

V praxi exekutor i bez souhlasu oprávněného a bez návrhu 
exekuci zastaví, pokud povinný uhradí ve výše uvedeném období 
nezaplacenou nebo nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním 
řízení a náklady exekuce 750 Kč plus DPH. Nebo pokud ke dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona byla vymožena nejméně celá vy-
máhaná jistina a náklady exekuce v této výši a takto vymožené pl-
nění není dotčeno právy třetích osob. Exekutor po zaplacení vydá 
rozhodnutí, kdy povinného, který je fyzickou osobou, osvobodí 
od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahují-
cích zaplacenou jistinu. 

Milostivé léto se týká pouze exekucí vymáhaných soudním 
exekutorem a při platbě musí dlužník výslovně uvést, že chce vy-
užít institut milostivého léta a že chce, aby exekutor postupoval 
podle výše uvedeného zákona. 

V případě, že byste chtěli milostivé léto využít a chcete s vyří-
zením pomoci, nebo řešíte dluhy, které vám přerostly přes hlavu, 
nezvládáte jejich splácení, máte je po splatnosti nebo o nich ne-
máte přehled, pracujete bez smlouvy, aby vám exekutor nezabavil 
peníze, máte exekučně obstavené účty nebo zvažujete vyhlášení 
osobního bankrotu, můžete využít naše bezplatné poradenství. 
Zdarma nabízíme nejen poradenství, ale i sepsání a podání návrhu 
na osobní bankrot – oddlužení. 

Charitní sociálně právní poradna má pracoviště v Hodoníně 
(tel. 731 425 497), v Bučovicích (tel. 739 389 266) a ve Slavkově 
u Brna (tel. 731 646 977). Můžete nás kontaktovat a objednat si 
schůzku. Více o nás na stránkách www.hodonin.charita.cz

Lucie Růžičková, vedoucí poradny

části parc. č. 3341/2 v k.ú. Slavkov u Brna o celkové vý-
měře 1479 m2 dle předložené žádosti.

16. ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku 
parc. č. 759/4 – zastavěná plocha a nádvoří – zbořeniště 
v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 8 m2 dle předložené 
žádosti.

17. ZM schvaluje výkup pozemku parc. č. 3395/2, 
orná půda o výměře 522 m2 v k.ú. Slavkov u Brna 
od paní Jany Hudcové, a paní Marty Tesákové dle před-
loženého návrhu za dohodnutou kupní cenu ve výši 
52.200 Kč (100 Kč/m2). Náklady spojené s převodem 
nemovitosti uhradí město Slavkov u Brna. Daňové po-
vinnosti budou splněny dle platných právních předpisů. 

18. ZM schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města 
Slavkov u Brna – parc. č. 1086/1 – ostatní plocha, ne-
plodná půda v k.ú. Hodějice o výměře 826 m2, parc. č. 
978/171 – orná půda v k.ú. Hodějice o výměře 269 m2, 
parc. č. 1083/63 – orná půda v k.ú. Hodějice o výměře 
117 m2, parc. č. 978/17 – orná půda v k.ú. Hodějice o vý-
měře 62 m2 a parc. č. 978/74 – orná půda k.ú. Hoději-
ce o výměře 14 m2, v součtu o celkové výměře 1288 m2 
za pozemek ve vlastnictví obce Hodějice se sídlem Hodě-
jice 41, 684 01 Hodějice, IČ 00291773 – parc. č. 4399 
– ostatní plocha, zeleň o výměře 1289 m2 v k.ú. Slavkov 

u Brna dle předložené žádosti a dle předložené důvodové 
zprávy. Náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí 
z poloviny obec Hodějice, z poloviny město. Daňové po-
vinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.

19. ZM souhlasí se setrváním města Slavkov u Brna 
ve Sdružení obcí a měst jižní Moravy, a to i v transfor-
mované podobě Euroregion Pomoraví.

20. ZM souhlasí se změnou stanov, která spočívá 
ve změně názvu Sdružení obcí a měst Jižní Moravy 
na název Euroregion Pomoraví.

21. ZM deleguje zástupce města na valné hromadě 
Sdružení obcí a měst Jižní Moravy pana Bc. Michala 
Boudného, starostu města Slavkova u Brna, který je 
zmocněn k hlasování a ke všem právním jednáním člena 
sdružení dle programu valné hromady, stanov sdružení 
a platných právních předpisů v souladu s předchozím 
rozhodnutím zastupitelstva. Pro případ nemoci nebo 
pracovního zaneprázdnění se jmenuje náhradníkem 
pan Mgr. Petr Kostík, člen rady města Slavkova u Brna.

22. ZM poskytuje podle § 76 z.č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), v platném znění, mimořádnou 
odměnu za splnění mimořádných a zvlášť závažných 
úkolů města následujícím členům zastupitelstva města: 
Bc. Michal Boudný, Ing. Marie Jedličková – především 

za enormní nasazení při zajišťování potřeb občanů 
a města v době nouzového stavu a mimořádných opat-
ření spojených s koronavirovou epidemií, vedení orgánů 
krizového řízení a zajištění chodu úřadu v tomto obdo-
bí, dále za zajištění významných investičních akcí (re-
konstrukce průtahu, rekonstrukce ulice Malinovského), 
práce na přípravě rozvojových strategických dokumentů 
z projektu V 80, přípravu projektu V 109, realizaci pro-
jektu MAP II školství, příprava podmínek pro zřízení 
svazkové ZŠ, zpracování koncepce školství, Vendula An-
drlová, Mgr. Jana Bangová, Bc. Libor Eliáš, Veronika Hru-
šecká, Ing. Hynek Charvat, Ing. Ivan Charvát, Ing. arch. 
Dušan Jakoubek, Mgr. Petr Jeřábek, Mgr. Přemysl Jeřá-
bek, Mgr. Petr Kostík, Mgr. Renáta Macharová, Mgr. Vla-
dimír Soukop – za účast na projednávání a schvalo-
vání nejdůležitějších rozhodnutí zastupitelstva města 
i za mimořádných opatření spojených s koronavirovou 
epidemií, zejména za projednávání změn územního 
plánu města, vytvoření podmínek pro investiční výstav-
bu ve městě, rozhodování o majetkových záležitostech 
vyhrazených zastupitelstvu města, každému ve výši 
dvojnásobku nejvyšší měsíční odměny, která mu náleží 
v kalendářním roce 2021.

Úplné znění na www.slavkov.cz
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Den architektury 2021: „A co děti, mají se kde učit…?“
Letošní procházka s městským architektem 

byla již třetím ročníkem festivalu Den archi-
tektury ve Slavkově u Brna.

Otázkou v názvu akce uhodil Lukáš Pecka 
pomyslný hřebíček na hlavičku, protože dneš-
ním zastupitelstvem i mezi občany v posled-
ní době silně rezonují témata kapacity škol 
a školek, vhodné lokality pro nové školské 
budovy.

Prezentace vycházela z faktů o vývoji počtu 
obyvatel ve městě a okolních obcích. Umístě-
ní školských budov souvisí také s architekto-
nickým rozvojem města, a proto jsme slyšeli 
argumenty pro i proti jednotlivým lokalitám 
pro výstavbu.

Na procházce městem jsme se zastavili 
ve venkovní učebně u nové přístavby ZŠ Tyr-
šova, v sousedství MŠ Zvídálek na Koláčkově 
náměstí i na konci ulice Nerudova, kde možná 

vyroste nová základní škola Dobrovolného 
svazku obcí Dr. Václava Kounice pro děti ze 
Slavkova, Heršpic, Hodějic, Kobeřic, Nížko-
vic, Němčan a Vážan nad Litavou.

Účast občanů, kteří mají různé zkušenosti 
a názory, nebyla největší, ale přesto se celá 
akce protáhla na téměř tři hodiny. Děkuji panu 
architektovi Peckovi za vytrvalost v pořádání 

Dne architektury ve Slavkově u Brna i za tr-
pělivé vysvětlování odborných souvislostí 
po celé odpoledne. Díky patří také občanům 
za účast a všechny dotazy a připomínky.

Hynek Charvat, radní města

Výsledky parlamentních voleb ve Slavkově u Brna
Pokud by se měli nově volení poslanci 

řídit hlasem Slavkovanů, pak by měli razit 
s velkou převahou program koalice SPOLU. 
Ta je totiž absolutním vítězem slavkovských 
pěti volebních okrsků. Získala téměř 36,5 % 
hlasů. Hnutí ANO, které skončilo ve Slavko-
vě u Brna na druhém místě, sice získalo po-
dobný výsledek jako v roce 2017, nicméně 
s výsledkem téměř 19% hlasů zůstalo daleko 

za vítěznou koalicí. Velký propad zazname-
nala u zdejších voličů ČSSD. Ta ve Slavko-
vě před čtyřmi lety bodovala s 15procentním 
výsledkem. Nyní získala necelých 4,7 % hla-
sů a skončila ze druhého na šestém místě. 
Ve Slavkově také klesá podpora Straně přímé 
demokracie (SPD). Ta letos získala necelých 
9 % lístků, tedy o téměř čtyři procenta méně 
než v minulých volbách.

Děkujeme členům volebních komisí a pra-
covníkům městského úřadu za bezproblémo-
vé zajištění voleb v našem městě.
Termín voleb: 8. a 9. 10. 2021
ÚČAST: 69,01%, 3681 platných hlasů
1. Spolu  36,43%
2. ANO  18,93%
3. Pir.+STAN  14,64%
4. SPD  8,93%
5. Přísaha  5,40%
6. ČSSD  4,69%
7. KSČM  2,68%
8. TSS  2,66%
9. Volný blok  2,20%
10. Zelení  1,11%
11. Moravané  0,62%
12. OtČe  0,29%
13. Senioři  0,27%
14. Švýcar. demokr.  0,24%
15. MZH  0,19%
16. APB  0,16%
17. Monarchiste.cz  0,16%
18. ANS  0,10%
19. Prameny  0,10%
20. Levice  0,05%
21. Nevolte Urza.cz  0,05%

Diskuze s uznávaným 
architektem přilákala 
desítky občanů

Diskuze s předním českým architektem 
Markem Janem Štěpánem a jeho kolegy 
na téma architektonického rozvoje Slavko-
va přilákala na konci září desítky občanů 
do Divadelního sálu zámku. Zajímala je prá-
ce týmu architektů pod jeho vedením, kteří 
zpracovali strategii architektonicko-urbanis-
tického rozvoje našeho města. 

Posluchači a následně diskutující se se-
známili s vizemi nových čtvrtí a hlavně prin-
cipů, podle kterých by mělo město dirigo-
vat a ovlivňovat postupný rozvoj. Postřehy 
a doporučení architektů jsou občanům pre-
zentovány v nové brožuře s názvem Slavkov 
u Brna – město na dlani, která je zdarma 
k dispozici na Informačním centru. vs

Procházka s architektem • Foto: 2x archiv MÚ Foto: archiv MÚ
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Od Nového roku se změní systém platby za odpad
Nový systém již nevyžaduje 

známky na popelnice, platit se 
bude za každého občana. Poplatek 
budete moci uhradit elektronicky.

Město chystá od Nového roku 
velkou změnu v systému plat-
by za odpad. Dosavadní systém 
úhrady formou nákupu známky 
na popelnici končí. Kvůli zákon-
né povinnosti zastupitelé schválili 
novou vyhlášku. Zvolili systém, 
který již mnoho let platí ve větši-
ně měst a obcí v České republice: 
roční úhradu za každého obča-
na, který má ve městě Slavkov 
u Brna přihlášené trvalé bydliště. 

Výše poplatku byla stanovena 
na 700 korun na kalendářní rok. 
Děti do 18 let budou mít úlevu 
50 %, zaplatí 350 korun. Povin-
nost zaplatit 700 korun mají také 
majitelé bytu, domu nebo chaty, 
kde není nikdo hlášený. 

„Nejsme šťastní z toho, že mu-
síme opustit starý systém. Bohužel 
ale musíme splnit zákonnou povin-
nost, která se obcí dotkne od roku 
2022. Proto jsme schválili obecně 
závaznou vyhlášku, která s menší-
mi obměnami a místními specifiky 
platí ve většině měst a obcí v Čes-
ku. Výše poplatku je také inspiro-
vaná celorepublikovým průměrem 
a na základě nákladů za odpadové 
hospodářství města. Jeho výše za-
jistí podobný příjem do městské pokladny, jako 
tomu bylo dosud – tedy kolem 4,5 milionů ko-
run včetně odměn. I nadále tak bude platit, že 
město náklady na fungování odpadového hos-
podářství bude téměř z jedné třetiny dotovat 
– skutečný náklad na jednoho občana je totiž 
vyčíslený nad tisíc korun na obyvatele,“ uvedl 
starosta Michal Boudný. 

Platba „na hlavu“ bude znamenat pro ně-
které domácnosti úsporu, pro jiné drobné 
navýšení. Cílem této úpravy však je také na-
stavení spravedlivějšího modelu. Například 
čtyřčlenná rodina se dvěma nezletilými dětmi 
dosud platila za týdenní celoroční svoz 2000 
korun, nově zaplatí o sto korun více. Naopak 
například seniorský pár nyní zaplatí za tý-
denní svoz 1400 korun. Dosud stál 14denní 
svoz 1500 korun. Nejvíce se zlevnění dotkne 
jednočlenných domácností, které doposud 
i za měsíční svoz platily 1300 korun. Nyní bu-
dou platit téměř polovinu, 700 korun. 

„Naší prioritou bude udržet týdenní svoz 
popelnic. Po roce fungování systém vyhodno-
tíme a navrhneme případné změny. Bude nás 
zajímat nejen ekonomická stránka, ale zejmé-
na ochota lidí i nadále třídit odpad. Chci věřit 
totiž, že naši občané mají třídění odpadu zary-
té pod kůží – vždyť na jednoho obyvatele při-
padá cca 147 kg komunálního odpadu za rok, 
zatímco v jiných městech je to kolem 200 kilo, 
které pak musí obec zajistit k likvidaci, která 
bude každým rokem dražší,“ uvedla místosta-
rostka Marie Jedličková. Ta také zdůraznila, 
že z ulic nezmizí žádné kontejnery na tříděný 
odpad a četnost jejich svozů zůstane zachová-
na. Město bude také ve spolupráci se svozovou 
firmou Respono připravovat nový motivační 

systém založený na sledování hmotnosti jed-
notlivých nádob na komunální odpad. 

Úhrada samotného poplatku bude velmi 
jednoduchá. Město chce v průběhu ledna 
spustit na svých stránkách takzvaný Portál 
občana, kde bude fungovat i elektronická 
platební brána. Poplatek tak uhradíte velmi 
podobně, jako jste zvyklí z e-shopů nebo sys-
tému na koupi elektronické dálniční známky. 
Občané, kteří preferují úhradu na přepážce 
pokladny městského úřadu, tak mohou učinit 
i nadále. Detaily k prováděným platbám zve-
řejníme v následujícím čísle zpravodaje. 

Kdo má platit a kolik?
Každý občan, který má ve Slavkově u Brna 

trvalé bydliště, bude mít povinnost od úno-
ra 2022 do května 2022 uhradit poplatek 
ve výši 700 Kč nebo 350 korun, pokud se 
jedná o dítě od 1 do 18 roku. Dále má po-
vinnost uhradit poplatek vlastník nemovitosti 
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci, ve které není přihláše-
ná žádná fyzická osoba a která je umístěna 
na území obce. 

Z placení poplatku jsou osvobozeni: 
•  děti, které se narodí v daném kalendářním 

roce. (například, pokud se narodí v březnu 
2022, celý rok neplatí a povinnost úhrady je 
od roku 2023)

•  děti umístěné v zařízení ústavní péče na zá-
kladě rozhodnutí soudu. 

•  občani v domovech pro zdravotně postižené 
osoby nebo seniory, domovech se zvláštním 
režimem nebo v chráněném bydlení.

•  vězni.

Kde a jak mám poplatek 
zaplatit?

Platba bude možná na pokladně 
městského úřadu (vnitroblok v bu-
dově Policie ČR) nebo elektro-
nicky na stránkách www.slavkov.
cz v sekci Portál občana, který se 
v současnosti připravuje.

Můžu uhradit poplatek 
za celou svou rodinu? 

Ano můžete, ale každou platbu 
budete muset provést zvlášť – ka-
ždá osoba (poplatník) bude vedena 
pod svým variabilním symbolem. 
Detaily o provádění plateb bude-
me uvádět v dalších číslech zpra-
vodaje. 

Bydlím v nájmu nebo 
obecním bytě a dosud 
jsem měl úhradu za odpad 
v rozpisu plateb. Jak mám 
postupovat od Nového 
roku?

Máte-li v bytě trvalé bydliš-
tě, nebude již tato platba od 1. 1. 
2022 v rozpisu plateb a úhradu si 
musí každý zajistit individuálně. 
V ostatních případech bude upra-
vena nájemní smlouva.

Co se stane, když 
nezaplatím nebo uhradím 
poplatek později?

Možnost úhrady bude od února do konce 
května. Po tomto období může správce zvýšit 
poplatek až na trojnásobek. Neuhrazený po-
platek bude poplatníkovi vyměřen platebním 
výměrem a následně vymáhán daňovou exe-
kucí.

Kolik dnes stojí město systém 
odpadového hospodářství?

Slavkov u Brna kromě svozu komunálního 
odpadu a svozu tříděného odpadu zajišťuje 
také svoz zeleného odpadu (biologicky roz-
ložitelného odpadu), nebezpečného a objem-
ného. K tomu provozuje ještě kompostárnu 
a platí náklady na provoz sběrného dvora. Ná-
klady na fungování tohoto systému se šplhají 
do výše téměř 8,2 milionu korun ročně. Pří-
jmy, které má dosud město z prodeje známek 
na popelnice, činí cca 3,9 milionu korun. Další 
cca 1 milion korun získá jako odměnu za tří-
dění a dalších 111 tisíc korun za zpětný odběr. 
Dosavadní příjmy tedy činily cca 5 milionů 
korun. Zbytek nákladů na odpadové hospo-
dářství, tedy téměř třetina, je dotovaný měs-
tem. Nový systém úhrady počítá s podobným 
příjmem jako dosud. Je však velmi důležité, 
aby si město udrželo i kvalitní systém třídění 
odpadu, za který získává odměny, a ty pak jsou 
důležitou složkou pro zlevnění systému.

Máte další dotazy na nový systém úhrady 
poplatku za komunální odpad? Pište na vero-
nika.slamova@slavkov.cz.

Kompletní znění Obecně závazné vyhlášky 
o místním poplatku za obecní systém odpado-
vého hospodářství naleznete na www.slavkov.
cz v sekci Město a samospráva – právní přepi-
sy města. vs
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Slavkov bojoval vařečkou
Obce mikroregionu Ždánický les a Politaví soutěžily o nejlepší guláš

Čtvrt století mikroregionu Ždánický les 
a Politaví bylo po roční vynucené pauze po-
řádně oslaveno. Pořadatelé v Hruškách se 
do významného výročí pustili ve velkém a po-

zvali do areálu Za Humny zástupce všech 28 
obcí, aby na tradičním vyhodnocení oblíbené 
cykloakce poměřili síly ve vaření guláše. Přá-
telského klání se nakonec zúčastnilo 17 týmů, 
aby ukázaly to nejlepší ze svého rodiště. Slav-
kov u Brna reprezentovala čtveřice Boudný – 
Stackeová – Kučera – Slámová, kteří kromě 
hovězího guláše uvařeného z 18 kilo kvalitní-
ho masa a třiceti litrů vývaru z místních zdro-
jů nabízeli také koláče z Integrované střední 
školy, domácí karlovarské knedlíky, škvarko-
vou pomazánku nebo starostovu meruňkovi-
ci. Děkujeme všem, kteří přijeli, navštívili, 
ochutnali, pochválili a hlavně si vše užili. Dě-
kujeme pořadatelům a ostatním týmům, kteří 
se nezalekli náročné organizace a posunuli 
úroveň společných akcí zase o příčku výš. vs

Poděkování za štědrost
Ještě před dvěma měsíci snil vozíčkář Josef 

Holoubek o novém autě. Díky vaší štědrosti 
se mu teď jeho přání může stát skutečností. 
Ve veřejné sbírce na portálu Donio.cz mu lidé 
zejména ze Slavkova u Brna přispěli na jeho 
novou Toyotu částkou 260 541 Kč. Další pe-
níze na pořízení nového hybridního vozu vlo-
ží pan Holoubek ze svých úspor a sociálního 
příspěvku. Zbytek pak dokryje rozumnou 
půjčkou. Do konce října by tak mohlo na jeho 
dvoře parkovat nové krásné červené auto, kte-
ré mu bude sloužit mnoho let.

„Moc všem děkuji! Můj sen o novém autě 
se opravdu stane skutečností! Každému, kdo 
se na tom podílel, chci nejen poděkovat, ale 

hlavně vzkázat, že máte Vaši štědrost u mě 
schovanou a rád bych vám ji oplatil,“ poděko-
val Josef Holoubek. vs

Lampionový průvod 
Srdečně zveme malé i velké na letošní 

lampionový průvod, který proběhne v sobotu 
13. listopadu. Sraz bude v 17 hodin za koste-
lem ve Slavkově. Odtud průvod vyrazí, projde 
městem za doprovodu dechové kapely a skon-
čí na náměstí, kde bude hořet oheň, vonět sva-
řák a děti dostanou špekáčky. Samozřejmě 
bude také vyhlášena soutěž o nejoriginálnější 
vlastnoručně vyrobený lampion.

Soutěž o nejoriginálnější 
vlastnoručně vyrobený lampion

Jak je již zvykem i letos proběhne v rámci 
lampionového průvodu soutěž o nejoriginál-

nější vlastnoručně vyrobený lampion. Sou-
těžit se bude v kategoriích: děti předškolní; 
děti první stupeň; děti druhý stupeň; dospělí; 
rodinné týmy.

Lampiony budou hodnoceny odbornou 
komisí slavkovských výtvarnic a umělkyň. 
Po skončení průvodu budou na náměstí vy-
hlášeny vždy tři první lampiony v každé ka-
tegorii.

Prosíme všechny zájemce o účast v soutěži, 
aby se dostavili na sraz o něco dříve a mohli 
tak předvést svůj lampion hodnoticí komisi.

Těšíme se na vás.
Lukáš Nechvátal, Austerlitz Adventure

Ukončení svozu BRO
Technické služby oznamují občanům, 

že podzimní svoz hnědých nádob na bio-
logicky rozložitelný odpad bude ukončen 
ve 44. týdnu od pondělí 1. listopadu do stře-
dy 3. listopadu. V tento den bude zároveň 
ukončen i výdej kompostu. Maloobjemové 
otevřené kontejnery rozmístěné po městě 
budou do poloviny listopadu na zimu sta-
ženy z provozu v závislosti na charakteru 
počasí do prvních přímrazků. Přes zimní 
období bude po městě rozmístěno pět vel-
koobjemových kontejnerů. Umístěny budou 
na severním konci ulice Tyršova, jižním 
konci ulice Slovanská, u točny na ulici Ne-
rudova, na konci ulice Slovákova a na roz-
hraní ulic Špitálská a Zámecká. Začátkem 
následujícího roku budou tyto kontejnery 
zároveň k dispozici pro ukládání vánočních 
stromků. Od začátku listopadu musíme mít 
připravenou techniku na zimní údržbu. Dě-
kujeme za pochopení. TSMS

Toaleta na hřbitově
Zastaralé a hygienicky nevyhovující toale-

ty (suché latríny ) na městském hřbitově jsou 
již mimo provoz a nahradila je mobilní TOI-
-TOI buňka umístěná ve spodní části hřbito-
va v prostoru u kontejneru. Tato bude jednou 
týdně hygienicky servisovaná pod uzavřenou 
smlouvou na dvanáct měsíců i přes zimní ob-
dobí. Následně se vyhodnotí její využití se 
zatížením rozpočtu města. Moc bych si přál, 
aby sloužila plně a pouze svému účelu a její 
návštěvníci dodržovali jisté zásady. Nebude 
samozřejmostí pravidelné doplňování toalet-
ním papírem a z toho důvodu by neměli ob-
čané na tuto skutečnost absolutně spoléhat. 
V každém případě se jedná o malou změnu 
k lepšímu. Závěrem žádám některé návštěv-
níky, aby konvičky odnášeli zpět k hydrantu 
a při úpravě hrobových míst neukládali kyti-
ce, věnce a zeleň do odpadkových košů. Tyto 
slouží pouze na vyhořelé svíčky a drobný 
komunální odpad. TSMS

Silnice a chodník 
k vlakovému nádraží 
budou do konce roku 
opraveny

Výmoly a díry v silnici vedoucí k vlako-
vému nádraží budou do konce roku minulos-
tí. Stavaři tady totiž od začátku ledna začnou 
pokládat novou vrstvu asfaltu. Současně 
s položením nové vrstvy začne stavební fir-
ma rozebírat kamennou dlažbu v chodníku, 
kterou nahradí novými obrubníky a novou 
dlažbou. Práce budou probíhat po etapách 
tak, aby byl zajištěn průjezd autobusů a au-
tomobilů. Žádáme chodce o opatrnost a tole-
ranci po dobu oprav. Akce, která je inspiro-
vaná rekonstrukcí silnice mezi Hodějicemi 
a Křižanovicemi, bude město stát cca 2,7 
milionů korun a potrvá do konce roku v zá-
vislosti na počasí. vs

Spokojený Josef Holoubek • Foto: archiv MÚ

Slavkovští absolventi „cyklostezek“ • Foto: 2x archiv MÚ

Slavkovský „gulášový“ tým
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Libor Musil: Jít nepohodlnou cestou je můj 
životní styl

Málokterý Slavkovák nezná pojem  LIKO-S. 
Firma, která vyrostla z malé stavební firmy 
v areálu bývalého cukrovaru v mezinárodní 
kolos, dnes zaměstnává přes 250 lidí, má po-
bočky v celé střední Evropě i v Indii. V posled-
ních letech ukazuje směr zelenému stavitelství 
a stále hraje hlavní housle v oblasti instalace 
interiérových příček. Pozornost na sebe přita-
huje i příběh rodiny Musilových, která firmu 

vydupala doslova ze země. Na jaře jsme byli 
svědky generační výměny pod dohledem te-
levizních kamer, když zakladatel společnosti 
Libor Musil předal v pořadu Utajený šéf žezlo 
svému synovi Honzovi. Jak tuto změnu vnímá 
sám Libor Musil? A jak se v nové roli cítí? Jak 
vnímá rozvoj Slavkova a jeho budoucnost? 
A proč je podle něj tak důležité bojovat za ži-
vot každého stromu ve městě? Nejen to jsou 
otázky následujícího rozhovoru.

Příští rok to bude třicet let, kdy LIKO-S 
vznikl… Z čeho vyrostl?

Příští rok to skutečně bude třicet let, kdy 
jsme spolu s tchánem založili firmu, která byla 
základem k LIKO-Su. Začali jsme opravdu 
z ničeho – měli jsme jen „šufan“ – svářečku – 
a pár věcí, které jsme doma posbírali. Naším 
hlavním majetkem byla tchánova ojetá ško-
dovka, pronajatá váha ve Slavkově a plecho-
vá hala, která dodnes v areálu cukrovaru stojí. 
Bylo to poplatné době – neměli jsme žádné 
velké nároky, spokojili jsme se s málem. 

Co vás motivovalo k tomu, abyste založili 
firmu?

Novináři se mě na to často ptají, ale 
po pravdě vlastně nevím. Asi je to dané mojí 
genetickou touhou po svobodě. Když jsem se 
díval do našeho rodokmene, tak mí předkové 
byli většinou rychtáři, majitelé statků – lidé, 
kteří chtěli být samostatní. A to mám i já. Chci 
si dělat věci po svém se vší odpovědností, kte-

rá k tomu patří. Nebaví mě jít stejným smě-
rem, jako jde stádo. Vždy jsem volil nepoho-
dlné cesty. A to i v době začátků, kdy jsem dal 
výpověď v jisté práci, měl jsem rozestavěný 
dům a první dítě. Jít nepohodlnou cestou je 
mým životním stylem. 

Na počátku jsme začali se stavařinou. Zá-
padní Němci začali investovat do východního 
Německa a i v Česku se začalo ve velkém bu-

dovat. Začal jsem se z nuly učit německy, shá-
nět zakázky. Po třech letech jsme už zaměst-
návali 300 lidí, stavby po Evropě, vyráběli 
jsme jeřáby, desítky tisíc kusů tapetovacích 
stolků. Koupili jsme technologii na zpraco-
vání papíru a tepelnou izolaci. Do toho tchán 
rozběhl výrobu montovaných domů. Zkrátka 
bylo toho najednou strašně moc a my jsme to 
neuměli a vše jsme se učili za pochodu. 

Ale i tak to zní poměrně jako hladká 
jízda… 

Samozřejmě že to nebylo jednoduché 
a kromě tvrdé práce tato doba přinesla i pro 
nás všechny bolestný rozchod s tchánem. 
S odstupem času už ale vše vidím trochu jinak 
a uvědomuji si, co jsem díky němu dosáhl. 
Na začátku mi toho strašně moc dal a hlav-
ně vše uspíšil. Měl obrovskou odvahu, drive, 
obchody ho bavily a tím nakazil i mě. Bohu-
žel jsme ale v pozdější době narazili na to, že 
jsme byli oba dost tvrdohlavé osobnosti. Tato 
situace pro mě a moji drahou ženu tehdy zna-
menala začít ne od nuly, ale z minusu, protože 
jsme si s tchánem rozdělili hlavně dluhy. Jen 
díky podpoře lidí okolo mě a manželky jsme 
se dokázali znovu postavit na nohy a vše urov-
nat. V devadesátých letech to byla nádherná 
doba, kdy se lidi opravdu o něco snažili. Dá-
vali do všeho kus sebe a zapálenou aktivitu. 
Stačilo lidi trochu nakopnout a dát jim směr 
a oni uměli zabrat. Neměli jsme ani na vybra-
nou. Jen úroky z úvěrů, které jsme tehdy měli, 

byly 750 tisíc korun měsíčně. V devadesátých 
letech to byly neskutečné peníze…

Jak jste se z této situace dostali?
Ničím jiným to nezvládnete, než tvrdou 

prací. Jezdili jsme, prodávali jsme, učili se 
za pochodu, sháněli peníze. Vozili jsme je ze 
zakázek rovnou do banky na splátky úvěrů, 
abychom měli na konci měsíce na účtu nulu. 
Dodnes mám v kanceláři nalepenou poslední 
zajišťovací bankovní směnku, kterou jsem 
v roce 2005 splatil. A takových směnek jsem 
měl asi dvacet. 

Věřil jste tehdy tomu, že se z LIKO-Su stane 
firma s dnešním věhlasem?

Chtěl jsem věřit tomu, že se postavíme 
na nohy. A samozřejmě ani dnes to není o tom, 
že můžete polevit…, ale je pravda, že z tohoto 
prostředí LIKO-S vznikl. Naší filozofií vždyc-
ky bylo „snažit se být nejlepší“. Protože jen 
ten nejlepší dodavatel stropních podhledů, 
příček, hal… může uspět. Protože pouze toto 
první místo nám mohlo zajistit to, abychom 
mohli splatit všechny dluhy a úvěry. Pokud 
v Česku existovala nějaká stavba, museli jsme 
na ni něco dodat. Neexistovalo, abychom se 
na ní nějak nepodíleli. Tomu jsme říkali totál-
ní marketing. Měli jsme štěstí, že tuto myšlen-
ku přijali i naši zaměstnanci. 

Daří se tuto strategii držet i dnes?
Situace je dnes samozřejmě už jiná. Česko 

zažívá nebývalý rozvoj. A také nám vyrostla 
konkurence. Některou jsme si dokonce i sami 
vytvořili. 

Jak vypadá firma LIKO-S dnes?
Jsme mezinárodní firma se sídlem ve Slav-

kově u Brna. Velké pobočky máme v Praze, 
Bratislavě, Budapešti a v Indii. V ostatních 
zemích, kde pracujeme, máme obchodní part-
nery. 

Jaká je nyní situace v Indii?
Naštěstí se tam situace po covidu už uklid-

nila, takže fungujeme normálně. A paradoxně 
také právě minulý rok byl pro nás z finanční-
ho pohledu nejúspěšnějším. V letošním roce 
už nám tamní pobočku také na dva měsíce za-
vřeli. A můžete si být jisti, že jejich lockdown 
je tvrdý. Nikdo se nikoho na nic neptá. Lidé 
tam opravdu nesmí vyjít z domu. Trpí hlady 
a nepracují. O našem podnikatelském socia-
lismu, kdy firmy získaly obří dotace z veřejné 
pokladny, si tam jen můžou nechat zdát. A vi-
díte, i toto jsme tam přežili a jedeme dál. Nic 
po nikom nechceme. Ani tady, ani v Indii. Tak 
vnímáme podnikání.

Na jaře televize Nova odvysílala pořad 
Utajený šéf, kde jste za dozoru kamer 
mimo jiné předal i velkou část firmy svému 
synovi Honzovi. Co předcházelo tomuto 
rozhodnutí a jak moc je a bylo pro vás 
těžké? 

Od počátku firmu budujeme jako rodinný 
podnik. A i když jsme to tak v těch divokých 
devadesátých a následujících letech nevníma-

Libor Musil • Foto: archiv MÚ
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li, pořád jsme si byli vědomi toho, že budu-
jeme něco, v čem hraje hlavní prim rodina. 
Byla to moje rodina, která vsadila vše na jed-
nu kartu a hrála vabank. Máte pravdu, že ro-
dinné podnikání je možná v pohodě do doby, 
než jej začnete předávat nastávající generaci. 
A pro nás je to novinka. Dokud to nezačalo 
vyplývat ze situace, tak jsme ani přípravu 
našich dětí na převzetí neřešili. Je to teprve 
tak dvanáct let zpátky, kdy jsme o tom začali 
přemýšlet. Samozřejmě, že jsme se naše děti 
snažili vždy vést k úctě k lidem, skromnosti, 
pracovitosti, sportu… Pak přišel moment, kdy 
si oba řekli o to, že by chtěli studovat v za-
hraničí. Přiznám se, že z počátku jsme z toho 
nadšení moc nebyli a nechtěli jsme je pustit. 
Jenže Hanka byla už rozhodnutá pro studium 
na vysoké škole na Floridě. Honza v patnácti 
přišel sám s tím, že nechce jít na gymnázium 
do Bučovic, ale že si sám našel střední školu 
v Anglii v Essexu, kterou měl možnost poznat 
při cestách za sportem. Nakonec jsme se přeci 
jen rozhodli je podpořit, protože jsme tušili, 
že jejich studium bude dobrá investice. Když 
se potom vrátili zpátky, oba shodně řekli, že 
se chtějí na rozvoji firmy podílet. Honza je už 
ve firmě více než deset let a Hanka sedmým 
rokem. 

Neříkejte ale, že firmu ještě stále neřídíte 
vy a že jste ji dokázal už nyní předat se 
vším všudy…

Opravdu je to tak, že dvě třetiny firmy, 
stavební, tedy nejdůležitější, již dva roky 
řídí Honza. Od dubna jsem se skutečně stá-
hl a jsem zde spíše v roli pomocníka a rádce. 
Ale ani to nesmím přehánět. Věřím mu, že 
i s tou nadcházející těžkou situací si poradí. 
Kdo jiný by to totiž měl zvládnout, než on. 
Je opravdu šikovný, umí jazyky a vím, že je 
to jeden z nejtalentovanějších manažerů, kte-
rého jsem kdy potkal. A Hanka totéž. Pro mě 
samozřejmě není tato role lehká. Jenže oni 
to mají mnohem těžší, než jsme to měli my. 
Jsou ze všech stran srovnáváni a podrobová-
ni kritice. Navíc my jsme měli jednu malou 
výhodu – to, že jsme firmu budovali z nuly, 
taky znamenalo, že kdykoli jsme se dostali 
na rizikovou hranici, tak jsme zbrzdili a mohli 
jsme si růst firmy alespoň trochu korigovat. 
Oni už ale přebírají kolos se vší těžkostí, která 
k tomu patří. S tím si musí nejen poradit, ale 
musí také vše dohnat.

Nenapadlo vás někdy, že by vám vaše 
děti víc poděkovaly, kdybyste jim odkázal 
jmění a ne práci? 

Tak toto jsme naštěstí nikdy neřešili. Pokud 
totiž odkážete dětem peníze, je skoro jisté, že 
se velmi brzy rozkutálí a z vašeho úsilí pak 
nezbude nic. Navíc jsme opravdu velmi hrdí 
na to, že jsme slavkovská firma a je pro nás 
prioritou, aby se tomuto městu dařilo a s ním 
i našim lidem, které tady zaměstnáváme. 
Vždyť z celkového počtu 250 lidí jich pracu-
je jen v tomto městě 200. Tady platíme daně, 
a pokud něco vyděláme, tak to skončí z velké 
části v tomto regionu. Pokud bychom vyslyše-
li nabídky na prodej firmy, tak by to s největší 
pravděpodobností znamenalo také rozštěpení 
a zánik nebo minimalizaci této pobočky. A to 
nechceme dopustit. 

V posledních týdnech zní vaše snaha najít 
nové zaměstnance více než naléhavě… Jak 

složité je dnes si pracovníky udržet a najít 
nové?

Opravdu to není snadné. Tato problematika 
má dopad na dvě oblasti. Protože se skuteč-
ně pohybujeme na hranici, tak musíme teď 
velmi intenzivně komunikovat se stávajícími 
zaměstnanci a přesvědčit je o tom, že je teď 
víc než kdy jindy potřeba „propotit tričko“. 
Pokud totiž všichni táhneme za jeden provaz, 
tak i ten nával práce se mnohem lépe zvládá. 
Doba covidová s sebou totiž z několika objek-
tivních i subjektivních pohledů přinesla po-
kles produktivity. A to je samozřejmě špatně. 
Musíme pak přijímat na stejný objem zakázek 
více lidí a najednou už to ekonomicky nevy-
chází. Navíc pokud skutečně nabíráte z to-
hoto důvodu nové lidi, dělají to tak i ostatní 
firmy v okolí. Takže najednou kvalitních lidí 
opravdu moc není. Teď jsme v etapě, kdy se 
snažíme lidi motivovat k tomu, aby se vrátili 
ke stejným výkonům, jak byli dřív zvyklí, aby 
přemýšleli o efektivnosti práce a hlavně aby 
víc zapojovali mozek. 

Kdo je největším nedostatkovým „zbo-
žím“?

Jde to napříč všemi profesemi. Chybí mon-
téři, svářeči, ale také jsme dlouho hledali re-
cepční. Potřebujeme stavbyvedoucí, techniky, 
manažery, mistry, asistentky… všude je potře-
ba někoho šikovného přijmout. Ale naštěstí to 
není tragédie a postupně se nám daří potřebné 
lidi najít. 

Co vám covid dal?
Nic. To je stejné, jako byste se zeptala 

po druhé světové válce, co vám dala válka? 
Možná v budoucnu někdo řekne, že nám dala 
lepší rakety. Ale to přece není výhoda. Ano, 
začali jsme i u nás více zapojovat techniku, in-
teraktivní stěny… na spoustu schůzek už ne-
jezdíme a řešíme je elektronicky. Ale k tomu 
bychom se stejně dostali. Covid nedal nikomu 
nic. To byla katastrofa. Válka. Teď nastává 
období, které nám hodně dá. Covid způsobil 
krizi, která předělala vztahy ve společnosti. 
A na to se těším. Společnost před tím nebyla 
dobrá. Jaká to byla společnost, která doká-
zala během týdne zastavit celý svět? Navíc 
jen na základě příkazu několika lidí. Proto se 
na nadcházející období těším, protože cítím, 
že nám hodně dá a vše půjde dobrým směrem. 

LIKO-S se v posledních letech profiluje jako 
lídr v oblasti zeleného stavebnictví. Je to 
skutečně váš hlavní byznys? 

Neřekl bych, že je to hlavní byznys, ale 
hlavní myšlenka. Jsme opravdu jedni z prv-
ních, kteří se snaží v oblasti stavebnictví inici-
ovat změnu architektury. To, co se okolo děje, 
není klimatická krize. To je změna přírody. 
Jsou tady jiné stromy, řeky tečou jinudy, než 
dřív tekly… zažíváme tornáda, přívalové deš-
tě… Když se změní příroda, musí se změnit 
i stavby. Proto se zaměřujeme na to, abychom 
přesvědčili projektanty, investory…, že to, 
co tady nyní stavíme, není dobré pro přírodu. 
A to, že jsme si toto stavění vyzkoušeli sami 
na sobě, nás jen utvrzuje v tom, že to má smy-
sl a že to opravdu funguje.

Kde podle vás má Slavkov zranitelné místo 
z pohledu změny klimatu? Co vy byste rád 
změnil? 

Slavkov na tom skutečně není tak zle. 

Na poměry jiných měst je velmi dobře ozele-
něný. Ale nebude to stačit. Konzultujeme už 
hodně projektů, každý týden tady máme ně-
kolik návštěv a vidíme, že lidem to začíná do-
cházet. Na jedné straně musíte v aglomeracích 
snížit teplotu. Vždyť už dnes máme v Evropě 
mnoho měst, kde se v létě skutečně nedá vyjít 
vůbec ven, jaké je tam horko. A to se strašně 
rychle posouvá k nám. Snížit teplotu přitom 
můžete jen jedinou cestou – že tam odpaříte 
vodu. Klimatizace, na které se tak spoléháme, 
přitom celkové klima jen zhoršují, protože své 
okolí pouze zahřívají. Navíc spotřebovávají 
spoustu energie. Řešením je pouze zeleň. Pro-
tože ta skutečně pracuje za nás. Jediné, co po-
třebuje, je slunce a vodu. A já jsem nesmírně 
pyšný na to, že právě tady ve Slavkově máme 
jednu z největších zkušeben této „technolo-
gie“ ve střední Evropě.

Takže opravdu vnímám pozitivně, že Slav-
kov se touto problematikou také začíná váž-
ně zabývat, že do diskuze přizval odborníky, 
kteří pomůžou Slavkov postupně upravovat 
pomocí kombinace zelených technologií a ze-
leně. Je naší povinností chránit každý strom, 
který ve Slavkově máme. Dnes už je mnoho 
technologických alternativ jak zajistit strom, 
který ohrožuje okolí. Pokácení by mělo být 
vždy krajní variantou. Protože jen samotná 
výsadba nám nyní moc nepomůže. Ta bude 
fungovat minimálně za dalších deset, patnáct 
let. Jenže do té doby bude teplota už tak vy-
soká, že vzrostlé stromy tomu budou velmi 
složitě odolávat. I z tohoto pohledu mě velmi 
mrzí styl výstavby obchodních center ve Slav-
kově. Jakou přidanou hodnotu má černá budo-
va v aleji? Schválně jsme na její fasádě měřili 
teplotu, které se vyšplhala na 70 stupňů! Roz-
sáhlé betonové plochy se už také daly řešit 
mnohem chytřeji. Přál bych si, aby podobné 
projekty si v budoucnu mohlo už město samo 
řídit a trvat na tom, že nové stavby nesmí kli-
ma ve městě zhoršovat. Vyhlášky a legislativa 
na to nejsou ještě dokonale připravené. Chce 
to odvahu. My si musíme budovat Slavkov 
tak, aby v něm chtěli žít dále i naše děti a je-
jich potomci. vs
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Klub seniorů informuje
Milí přátelé aktivní-

ho života, opět jsem tu, 
abych se s Vámi podělil 
o tom, co se seběhlo, co 
nás čeká. Pravidelný ritu-
ál středečních vycházek 

byl dodržen, až na jednu výjimku způsobe-
nou počasím, kdy náš meteorolog po nároč-
né a zralé úvaze nás posunul na úterý 5. 10., 
za což mu patří dík. Burčákový pochod tak 
proběhl sice za pěkně čerstvého větru, ale 
jinak krásného počasí. Myslím, že mnozí 
z Vás neví, že kousek od našeho bydliště se 
vyskytuje nějaké Náklo, nebo přírodní re-
zervace Horky, či obec Šidleny. Náklo, vrch 
(265 m nad mořem) podle některých archeo-
logů snad byl jedním z center Velké Moravy, 
je osazen řadou soch, jednou z nich je kníže 
Sámo, Liliovým křížem, možností posezení 
i s kamenným ohništěm a informační cedu-
lí o této zajímavé, kdysi tektonické oblasti. 
Hned kousek dál stepní rezervace Horky 

s vzácnou květenou a po ostrém sestupu Ši-
dleny, vinařský ráj s 250 vinnými sklepy, 
z nichž mnohé jsou ozvláštněny ornamenty. 
Velmi milá zastávka a posilující. Vždyť  pra-
vý moravský vinný mošt, či následně burčák, 
toť cesta k velmi rychlé ztrátě váhy. Posezení 
u dobrého jídla v hospůdce u draka byla už 
jen třešnička na dortu pěkného dne. Kdo se 
přidá příště? Z výletů se uskutečnila návštěva 
lázní v maďarském Mosonmagyaróváru, pro 
nás v Mošoni. Voda teplá, lázně a prostředí 
velmi pěkné. Kdo se chce přesvědčit, může 
se přihlásit v klubu na opakovaný zájezd, 
pokud nedojde k zásahům shora, dne 16. 11. 
2021. Dalšími akcemi měsíce byly muzikály 
Pretty Woman a Světáci. První perfektní, se 
známými melodiemi, u druhého bylo občas 
v našich řadách špatně slyšet. Další zajímavou 
akcí, i když trochu rozpačitou, byla procházka 
přes novou hasičskou zbrojnici přes mokřady 
do Liko-su. Zbrojnice vypadla, obavy ze zav-
lečení koronaviru, což jsme plně respektova-

li, zajímavá byla informace o zadání studie, 
kterou si objednalo město, týkající se vlivu 
globálního oteplování na život ve Slavkově 
s ukázkou satelitní mapy s teplotami v růz-
ných částech města a představou řešení, něco 
o mokřadech ale úplně vypadlo. Ještě, že tu 
byl LIKO-S, kterým nás velmi poutavě prove-
dl jeho zakladatel pan Musil. Říká se, když tě 
bolí oči, když si chceš odpočinout, jdi do lesa. 
Tady se pomalu dostáváme do situace, když 
chceš mít dobrou náladu a radost z přírody, jdi 
do Liko-su. Nyní už zbývá jen pozvánka na 4. 
listopadu, kdy proběhne v budově SC Bona-
parte Den zdraví, kdo by chtěl pomoci při or-
ganizaci, dejte vědět paní Kyjovské a následně 
závěr – Bonaparte 7. prosince posezení na zá-
věr roku s tombolou, pro odvážné a závodivé 
soutěž o nejlepší vanilkový rohlíček, potěšení 
z vystoupení slavkovských dětí a slibovanému 
překvapení, na něž se těším i já, i když nevím 
na co. Tak dobré zdraví a hodně sil do života.

 Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Senioři se seznámili s tím, jak 
bojovat proti klimatickým změnám

Jak ovlivňuje městské klima lokalita Tři-
nácti jezer? A jak složité a náročné je postavit 
a hlavně udržovat zelenou fasádu a střechu? 
Nejen na tyto otázky dostali odpovědi členové 
místního klubu seniorů, kteří se zúčastnili te-
matické vycházky s klimatology. Jejich cesta 
vedla od nové hasičské stanice, po hrázi podél 
Litavy do LIKO-Su. Smyslem bylo seznáme-
ní se s výsledky analytické části zpracovávané 
adaptační strategie, která má Slavkov připra-
vit na klimatické změny. Autoři strategie mlu-
vili nejen o zjištěných datech a souvislostech, 

ale v terénu popsali řešení, která by mohla 
ve Slavkově i v budoucnu udržet příjemné 
klima pro život. 

Podle nejnovějších analýz se ani našemu 
městu totiž nevyhne navyšování počtu tro-
pických dnů s teplotou nad 30 °C. Do roku 
2030 by jich mělo být o 10 % více, do roku 
2050 zhruba o třetinu více a do roku 2100 
až jedenapůlkrát více. „Změní se rozložení 
srážek mezi sezónami. Rychleji se budou 
zvyšovat úhrny srážek na jaře, pro léto se 
trend postupně obrátí a srážek bude ubývat. 

Prodlouží se dlouhá období bez jakéhoko-
liv deště, budou častější extrémně vysoké 
srážky způsobující bleskové povodně,“ 
poodhalila výsledky měření a analýz jedna 
z autorek Hana Trávničková ze společnosti 
Envipartner.

Cílem procházky byl areál společnosti LI-
KO-S, která v posledních letech udává směr 
zelenému stavitelství. Asi třicetičlenná sku-
pinka se tak mohla v doprovodu zakladatele 
firmy Libora Musila podívat nejen na fungo-
vání zelené kancelářské budovy LIKO-Noe, 
ale i první výrobní haly s živou fasádou. Ná-
sledovala pak exkurze na zelenou střechu.

Tematická vycházka se konala při příleži-
tosti prezentace projektu Adaptační strategie 
pro město Slavkov u Brna. Tento projekt byl 
podpořen grantem z Norských fondů. vs

Prohlídka areálu firmy LIKO-S • Foto: 2x archiv MÚ

Na střeše „živé stavby“

My a Žižka, Milotice • Foto: 2x archiv KS Výprava na Kaprálův mlýn
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Od podzimu do jara, je ve školce zábava
První měsíc nového škol-

ního roku uběhl jako voda 
a počáteční ranní slzičky už 
dávno vystřídal ve všech tří-
dách veselý dětský smích. 
A jakpak by také ne. Vždyť 

tak jako se příroda postupně obléká do pestro-
barevného podzimního kabátku, tak rozmani-
tá je i náplň jednotlivých dnů v MŠ Zvídálek. 

Hned koncem září se nám přišly představit 
tři studentky Pedagogické fakulty Masaryko-
vy univerzity Brno, které ve třídách Kuřátka, 
Koťátka a Štěňátka vykonávaly svou třítýden-
ní odbornou pedagogickou praxi. A protože 
tentokrát šlo již o studentky zkušenější, byla 
přímá práce s dětmi i její plánování už větši-
nou na nich. Počáteční nejistota i menší oba-
vy jak dětí, tak i „nových paní učitelek“ brzy 
opadly a ve třídách zavládla příjemná a tvo-
řivá pracovní atmosféra. Děvčata se nechala 
inspirovat většinou podzimem, a tak nabízela 
dětem možnost si vyzkoušet různorodé tvořivé 

a výtvarné činnosti a aktivity s přírodninami, 
ochutnávky dobrot z ovoce a zeleniny, často se 
po chodbách linuly veselé tóny klavíru dopro-
vázející dětské hlásky, nebo se dalo zahlédnout 
hemžení malých herců v kostýmech z pohádky 
O veliké řepě. Zkrátka děti si praxi studentek 
náramně užívaly a děvčata se prostřednictvím 
důkladně promyšlených, smysluplně napláno-
vaných a s provázející učitelkou prokonzulto-
vaných aktivit, her, říkanek, popěvků, tvoření 

a společných radostí, někdy však také vznik-
lých problémů a různorodých starostí pilně při-
pravovala na své budoucí povolání. Věříme, že 
si od nás odnesla nové poznatky a získala tolik 
potřebné další zkušenosti.

Ale i ostatní třídy hřejivé sluneční paprsky 
lákaly k procházkám a vyhledávání prvních 
znaků nastupujícího podzimu. Dary a poklady 
přírody poskytují inspiraci nejen ke tvoření 
a objevování, ale i k nápaditým hrám, postup-
nému poznáváni souvislostí, prvnímu učení… 
A ty rozmanité chutě, pestré zářivé barvy, růz-
norodost tvarů listí a plodů se dají tak krásně 
porovnávat, třídit, uspořádat. A už jste letos 
pouštěli draka? A víte, kam zmizeli někteří 
ptáčci či úroda z polí? A když je venku ná-
hodou deštivo, že se dá udělat hezký podzim 
i ve třídě? A že… 

Zkrátka snažíme se s dětmi co nejvíce zažít, 
dozvědět se, prozkoumat. A to nám podzim 
teprve začíná…

Jitka Bajerová, Marie Vránová, třída Kuřátka

Nové občánky jsme přivítali výsadbou stromů
Mandloň, oskeruše, jeřáb… nejen to jsou 

stromy, které budou mnoho desítek let připo-
mínat jména nově narozených dětí ve Slavko-
vě u Brna. Slavkov 23. 10. 2021 poprvé při-
vítal nejmladší děti výsadbou stromů v nově 
založeném sadě v lokalitě Kozí hory II neda-
leko cesty na Křenovice. V loňském roce zde 
místní svaz zahrádkářů vysadil první stromy 
tvořící komunitní sad. 

Letos i v roce příštím se bude ve výsadbě 
pokračovat formou výsadby stromů za každé 
nově narozené dítě. Rodiče, kteří o tuto formu 
vítání projevili zájem, dostali od města darem 
nejen samotný strom a místo pro zasazení. 
Sazenici si mohli ozdobit pamětní cedulkou 
se jménem svého potomka. V letošním roce 
kvůli koronavirové pauze město přivítalo ob-
čánky, kteří se narodili v roce 2020, některé 
dokonce na konci roku 2019. Další vlnu vý-
sadby radnice plánuje uskutečnit na jaře.

„Bylo nám opravdu velmi líto, že v posled-
ním roce jsme nemohli přivítat naše nové ob-
čánky. Proto když jsme se zamýšleli nad tím, 
jak se k této tradici opět vrátit, napadlo nás 
spojit tuto společenskou akci se smysluplným 
poselstvím. Rodiče tak získají pro své dítě ne-
jen „strom“, ale i cíl svých vycházek s dcer-
kou nebo synem. Mohou sledovat a vnímat, 
jak dítě i strom rostou a jakou péči potřebují. 
Našemu městu zas bude tento nový kus zeleně 
po mnoho let připomínat životy a osudy míst-

ních obyvatel…,“ komentoval akci starosta 
města Michal Boudný.

Vítání občánků v novém sadu se neobešlo 
bez spolupráce a aktivního zapojení místních 
obyvatel. Základní organizaci zahrádkářů 
Slavkov u Brna děkujeme za pomoc s výbě-
rem stromů, vykolíkování sadu a odbornou 
konzultaci. Jmenovitě patří dík panu Vladimí-
ru Lužovi a panu Jiřímu Matyáši. Technické 
zázemí poskytly technické služby. Výrobu 
nerezových cedulek a dopravu stromků za-
jistila společnost LIKO-S. Akci pořádá město 
Slavkov u Brna. 

V případě vašeho zájmu o zapojení se 
do další vlny výsadby za nově narozené děti 

s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna kon-
taktujte matriku – paní Lenku Elznerovou: 
lenka.elznerova@slavkov.cz. vs

Sázení stromků • Foto: 5x R. Lánský



14 10/2021SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Dějepisná exkurze – baroko 
a slavkovský zámek

V pátek 15. října absolvovali žáci osmých 
ročníků exkurzi na slavkovském zámku 
na téma barokní umění. Zdejší historička, paní 
PhDr. Zichová, nám nejprve vysvětlila, že ba-
roko není jen umělecký sloh, ale životní styl, 
který zasáhl téměř všechny oblasti lidského 
života. Na nádvoří slavkovského zámku po-
ukázala na charakteristické rysy barokní ar-
chitektury, vysvětlila nám, jak se lišil původní 
Martinelliho projekt od konečné podoby na-
šeho zámku, nahlédli jsme i do zámeckého 
parku, kde se kromě několika vodních ploch 

nachází také v českých zemích ojedinělá dře-
věná stavba malého altánu, a poté jsme se už 
vydali prohlédnout si některé místnosti zám-
ku. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých 
informací o životě šlechty v 17. a 18. stole-
tí, o tom, jak se oblékali i bavili, o vybavení 
místností, obdivovali jsme nádherné fresky 
a štuky a také množství obrazů, např. od zná-
mého barokního malíře P. P. Rubense.

Děkujeme paní Zichové za zajímavý vý-
klad i za to, že nám věnovala tolik svého času.

pp

Doučování v ZŠ Tyršova Slavkov 
u Brna

Naše škola v úvodu školního roku věnu-
je pozornost žákům, pro které je program 
primárně určen – jsou ohroženi školním ne-
úspěchem, zejména v důsledku výuky v době 
pandemie.

Cílem programu je zajistit doučování těm 
žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v ex-
trémním případě vypadnutí ze vzdělávání. 
Sledován je nejen prospěch, ale také základní 
přehled v tématech, schopnost navázat na dal-
ší očekávané znalosti.

Vedení školy vytipovalo ve spolupráci se 
školním pedagogickým pracovištěm žáky, pro 

které by doučování bylo vhodné. Ale v mož-
nostech školy je doučovat i žáky, kteří si sami 
chtějí doplnit znalosti, aby neměli potíže při 
dalším vzdělávání. Zaměřujeme se na český 
jazyk, anglický jazyk a matematiku. Je také 
možné se věnovat některému jinému oboru, 
o který by byl zájem. Doučují pedagogičtí 
pracovníci a studenti vysokých škol.

Není cílem dítě přetěžovat dalším učením, 
ale naopak vysvětlení některé probírané látky, 
doplnění případných mezer ve vědomostech 
z předchozího období. Chceme dětem pomo-
ci, ne jim dávat práci navíc. jp

Prvňáci na návštěvě  
v Domě dětí a mládeže

Ve čtvrtek 16. 9. 2021 žáci 1. ročníku na-
vštívili krásné prostředí v Domě dětí a mláde-
že ve Slavkově. Paní vychovatelky provedly 
děti po Domě dětí a ukázaly jim jednotlivé 
místnosti, kde probíhají zájmové činnosti – 
kuchyňku pro kroužek „Vaření“, velkou pra-
covnu pro tvořivé a výtvarné kroužky, kera-
mickou dílnu pro kroužek „Keramika“ a hernu 
pro kroužek „Hrátky“, která se dětem obzvláš-
tě líbila, neboť si mohly zábavné hry a hračky 
vyzkoušet. Paní vychovatelky měly pro děti 

připravené překvapení – nafukovací hrad s lé-
tajícími míčky. Všechny děti si netradiční hru 
s nadšením zkusily. A nakonec nesmělo chybět 
„vydovádění“ na dětském hřišti s mnoha pro-
lézačkami, houpačkami a skluzavkami, které 
k Domu dětí patří. Že se dětem návštěva líbila, 
značila radost a úsměv na jejich tvářích. 

Tímto děkujeme p. ředitelce Janě Bangové 
a p. vychovatelkám Pavle Martinkové a Si-
moně Ondruškové za pozvání a příjemně strá-
vené dopoledne. kn

Roční plán školní družiny
První měsíc nově otevřené školní družiny 

na ZŠ Tyršova je za námi. Nevyhnuly se nám 
takzvané porodní bolesti, ale nakonec jsme to 
i s Vaší pomocí zvládli. Školní družina má cel-
kem 3 oddělení se 77 dětmi.

Pro vyzvedávání dětí je zaveden čipový 
systém BELLhop. Je založen na identifikač-
ních čipech a odpovědnost za jeho použití 
k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba.

Naším letošním celodružinovým tématem 
je „jsme námořníci, plujeme za pokladem“. 

V měsíci září jsme se připravovali k vyplu-
tí na pevnině. Každé oddělení si vymyslelo 
název lodi a děti si vytvořily vlastní vlajku. 
Na cestě za pokladem nás čekají různá dob-
rodružství, každý měsíc se podíváme na jiný 
tematický ostrov a proplujeme i strašidelnou 
zátokou.  První ostrov, který nás čeká v říjnu, 
je přírodovědný ostrov, už se moc všichni tě-
šíme na objevování přírody.

Vzhůru na palubu! Vyplouváme!
Hana Křížová, vychovatelka

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

Exkurze pro pátý 
ročník do brněnského 
planetária

Ve čtvrtek 30. září žáci našich pátých tříd 
opustili školní lavice a zúčastnili se naučné 
exkurze s názvem „Planety: Cesta Sluneční 
soustavou“ v brněnské hvězdárně. Žáci se 
tak mohli pohodlně usadit a plnými doušky 
si užít výpravu sluneční soustavou a poznat 
nejen její planety, ale i měsíce, planetky, 
komety, satelity a další objekty. Součástí 
představení je i odborníkem komentovaná 
prohlídka hvězdné oblohy – ukázka něko-
lika jasných hvězd a nejnápadnějších sou-
hvězdí. 

Po krátké zastávce astro obchodu jsme 
se mohli plní nových zážitků a vědomostí 
vydat zpátky na cestu do našeho krásného 
Slavkova u Brna. jl

Exkurze „Putování 
k propadání“

Ve čtvrtek 16. září žáci našich osmých 
tříd odložili učebnice a zúčastnili se naučné 
přírodovědné exkurze s názvem „Putování 
k propadání“. 

Exkurze, kterou pořádá školské zaříze-
ní pro environmentální vzdělávání Lipka, 
byla situována ve vesnici Rudice v Morav-
ském krasu a jejím blízkém okolí. Žáci měli 
možnost s odborným výkladem instruktorů 
poznat okolní přírodu, zejména geologii 
a geomorfologii místa a seznámit se s kra-
sovými jevy a jeskyněmi, příznačnými pro 
tuto oblast. Během pětihodinového progra-
mu prošli žáci geopark, skalní amfiteátr 
Kolíbky, Rudické propadání, prozkoumali 
jeskyně a exkurzi zakončili v pískovcovém 
lomu Seč, kde hledali charakteristické míst-
ní horniny a zjišťovali jejich původ. I přes 
nepříznivou předpověď počasí nakonec 
svítilo sluníčko a žáci odjížděli spokojení 
a plní nových vědomostí a zážitků.

pz

Adaptační kurz 
pro šesťáky

Přechod z prvního na druhý stupeň zá-
kladní školy může být pro některé školáky 
docela náročný. Je to zároveň začátek ně-
čeho nového. Aby byl pro čerstvé šesťáky 
příjemnější, zúčastnili se ve dnech 13. a 14. 
září adaptačního kurzu v campingovém cen-
tru Baldovec. 

Během pobytu se díky připravenému pro-
gramu lépe seznámili s novými třídními uči-
teli i se svými novými spolužáky z okolních 
vesnic. Všichni si v těchto dvou dnech spo-
lečně užili lanové centrum, týmové a pozná-
vací hry, lukostřelbu i „zlatý hřeb“ areálu 
– lanovku. Ve škole šesťáci zhodnotili kurz 
kladně, doufejme tedy, že alespoň některým 
pomohl lépe se začlenit do nového kolekti-
vu. dp
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Základní škola Komenského www.zskomslavkov.cz
Základní škola, Komenského nám. 495, 684 01 Slavkov u Brna, tel. 515 534 910, reditelka@zskomslavkov.cz

Čtení ve školní družině
Naše školní družina při 

ZŠ Komenského se zapoji-
la do celostátního projektu 
„Celé Česko čte dětem“, který 
je zaměřen na rozvíjení dět-
ské fantazie, obrazotvornos-
ti, obohacení slovní zásoby 
a především získání kladné-
ho vztahu ke knihám a lásce 
k četbě i v pozdějším věku.

V rámci tohoto projektu 
jsme uspořádali 13. 10. 2021 
od 13.00 hodin ve spoluprá-
ci s Muzeem Brněnska první 
čtení nazvané „Mohyláček 
vypravuje“. S tímto edukač-
ním programem k nám zavíta-
la paní Lenka Žaliová, spisovatelka a autorka 
Napoleonských pohádek, které dětem sama 
předčítala ze své knížky.

Kromě poslechu poutavé a poučné pohád-
ky o historii bitvy u Slavkova se děti sezná-

mily s látkovou postavičkou Mohyláčka. 
A na samý závěr akce si z papíru vystřihly, 
vymalovaly a na památku domů odnesly vy-
robený zápich do květináče – napoleonského 
vojáka v parádní uniformě.

Tímto prvním čtením chce-
me ve školní družině zahájit 
pravidelnou „půlhodinku 
s knížkou“ po celý školní 
rok a vyvrcholením by byla 
sobotní akce na zámku pro 
široké okolí s účastí známých 
osobností naší kultury. Pro 
zpříjemnění pravidelné čet-
by v družině i jako zpestření 
pro děti by nemusely číst jen 
paní vychovatelky, a proto si 
tímto dovoluji oslovit vás – 
veřejnost! Kdo má zájem od-
poledne (13.00–13.30 hod.) 
číst dětem a stát se tak pro 
ně „pohádkovou babičkou či 

dědečkem“, ozvěte se, prosím, i SMS na mo-
bil č. 731 697 227 – Táňa Hašková (vedoucí 
vychovatelka ŠD Kom.).

Za kolektiv vychovatelek se spolu s dětmi 
na vás těší Taťána Hašková

Dopravní hřiště Vyškov
Začátek podzimu i letos patřil pravidlům 

silničního provozu a mladým cyklistům. 
Žáci obou čtvrtých ročníků strávili vlíd-
né dopoledne ve Vyškově na Dětském do-
pravním hřišti. Ráno patřilo nezbytnému 

teoretickému úvodu a poté si děti nasadily 
helmy a prakticky si vše zkusily na kolech. 
Na oběd jsme se vrátili příjemně unavení 
a už se těšíme na jarní část. 

Za čtvrté ročníky Pavel Resch

Zprávičky z DDM
V DDM jsme úspěšně zahájili nový školní 

rok. Pravidelná činnost probíhá ve 42 krouž-
cích. Cena kroužků je stanovena na zákla-
dě kalkulací nákladů z roku 2019. Poslední 
možnost přihlášení zájemců do kroužku je 
k 31. 10. 2021. K tomuto datu vyplňujeme 
výkaz na Krajský úřad Jihomoravského kraje. 

Mimo kroužků úspěšně realizujeme pří-
městské tábory, které probíhají v době prázd-
nin. O letních prázdninách jsme jich připravili 
10 pro 200 dětí. Další činností jsou spontánní 
aktivity – baby kluby a cvičení rodičů a dětí. 

Také letos máme nabídku příležitostných 
činností – keramické semináře pod vede-

ním Pavly Martinkové, korálkování pod 
vedením Jana Svobodové, výlety do Bonga 
nebo Bruna, přírodovědné výlety atd. Více 
informací naleznete na webových stránkách 
ddmslavkov.cz.

Novinkou byl Den otevřených dveří, který 
se uskutečnil ve čtvrtek 16. 9. Pro děti byla 
otevřena herna a na hřišti si děti vyzkoušely 
zručnost a trpělivost s nafukovací atrakcí.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří 
i po nevydařeném loňském roce neztratili 
důvěru a do našich kroužků a aktivit si našli 
opět cestu. Jako pedagogové, trenéři i lektoři 
si toho nesmírně vážíme. jb

Máme rádi zvířata
Na tuto odkládanou exkurzi do zoo v Brně 

se naši žáci ji dlouho těšili. Vzdělávací pro-
gram „Čím se živí“ byl vítaným zpestřením 
výuky přírodopisu.

V areálu zoologické zahrady jsme pozoro-
vali vybrané druhy zvířat, v průchozí expo-
zici jsme obdivovali klokany žlutonohé, ale 
nejvíce nás zaujal ochočený papoušek Eda, 
který nám zobal kousky piškotů z dlaně.

Přidělený průvodce nás seznámil se způ-
sobem krmení zvířat, složením jejich potra-
vy a dalšími zajímavostmi ze zvířecí říše. 
Žáci si mohli zkusit nakrmit surikaty živým 
hmyzem a držet v ruce kroutící se červíky, 
to už chtělo odvahu. Takže rozhodit kaštany 
mezi pekari, které vypadají jako prase divo-
ké, byla hračka.

Už víme, kdo je v zoo největší žrout, které 
zvíře se krmí jednou za měsíc a které pětkrát 
denně, jakou sílu má šimpanz a taky proč je 
návštěvníkům zakázáno krmit zvířata.

V zoologické zahradě jsme strávili příjem-
né dopoledne a těšíme se na příští návštěvu 
a další zajímavosti ze života zvířat. OR

Foto: 3x archiv školy
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Úspěšná sezóna mladších žáků
Do atletických soutěží se zapojila i slav-

kovská družstva v kategorii mladších žákyň 
a mladších žáků. Krajský přebor družstev byl 
v letošní neobvykle krátké sezóně dvoukolový 
a vrcholil 16. září krajským finále v Břeclavi. 

Mladší žactvo patří k nejpočetnějším ka-
tegoriím, ale slavkovská družstva se ve vel-
ké konkurenci neztratila a solidními výkony 
v úvodních kolech ve Slavkově a Vyškově se 
do finále probojovala. 

Obě družstva měla své bodové tahouny 
– Annu Čižmárovou (koule, míček, oštěp) 
a Ondřeje Slezáka (míček, dálka, 300 m). Oba 
přinášeli svým týmům bodové zisky přes 25 
bodů z třiatřiceti možných. Jenom na nich 
však výkony družstev nestály. Naši mladší 
žáci mají širokou základnu s dobrou a stabilní 
výkonností a během září padalo mnoho osob-
ních rekordů. I díky tomu se v krajském finále 

pohybovali na hranici postupu na mistrovství 
Moravy a Slezska. Družstvo dívek nakonec 
ve velké konkurenci neuspělo. Hoši si třetím 
místem zajistili postup do semifinále MMaS, 
ze kterého dokázali postoupit až do finále.

Účast ve finále Mistrovství Moravy a Slez-
ska v Šumperku jsme nepředpokládali ani my 
trenéři. Závodní sezóna se nečekaně protáhla 
a trénování dostalo nový náboj. Musíme po-
děkovat celé skupině za poctivý a nadšený 
přístup a rodičům za podporu.

Ti nejlepší z mladších žáků se nominovali 
také na Mistrovství Moravy a Slezska jednot-
livců do Olomouce. Přestože sobota 18. září 
probíhala ve znamení špatného počasí a zdra-
votních problémů, odvezli jsme si z naší oblí-
bené disciplíny, hodu kriketovým míčkem, dvě 
bronzové medaile zásluhou Anny Čižmárové 
(44,56 m) a Ondřeje Slezáka (50,36 m). AS

Atletické přípravky opět mistrovské 
Přesně rok a jeden den po zisku prvního 

titulu Mistrů jižní Moravy nastoupilo druž-
stvo mladých atletů a atletek Slavkova u Brna 
k obhajobě. Dívky i kluci soutěžili ve čtyřech 
individuálních disciplínách (60 m, 300 m, 
skok daleký a hod kriketovým míčkem) 
a společně pak ve smíšených štafetách 4x 
60 m. I letos platilo, že Slavkov nastupoval 
do finálového boje v mírné roli favorita. Hned 
od prvních soutěžních minut dával jasně znát, 
že se na obhajobu titulu připravil skvěle. Sou-
těžit se totiž začínalo v hodu kriketovým míč-
kem dívek, kde holky vybojovaly 1. i 2. místo, 
a zároveň s tím i v běhu na 60 m, kde kluci 
brali 1. a 3. místo a holky 1. místo. I v dalších 
disciplínách Slavkováci bojovali velmi úspěš-
ně a připisovali tak další bodové zisky, které 
v celkovém součtu znamenaly naprosto neví-
daný náskok před zbytkem startovního pole. 
Posuďte sami: 1. Atletika Slavkov u Brna – 
116 bodů, 2. Orel Vyškov – 50 b., 3. SK Speed 
Brno – 45 b. 

Velké poděkování patří všem atletkám a at-
letům, kteří do finálové soutěže nastoupili. 
Mohli tak bojovat i za zraněnou kamarádku 
Nikol Kavalovou a z důvodu karantény (naří-
zené 2 dny před samotným závodem) vyřaze-
nou Emu Tůmovou. Rovněž děkujeme a bla-
hopřejeme i rodičům dětí. 

Vítězství v disciplínách za Slavkov vybo-
jovali: Adam Konečný – 60 m: 8,66 s a Adéla 
Procházková – 60 m: 8,85 s a hod kriketovým 
míčkem: 34,29 m. Oba sprinterské výkony pa-

tří v této věkové kategorii k nejrychlejším ča-
sům v celé ČR. Tři nejlépe bodující závodníci 
byli: Adéla Procházková (24 b.), Matěj Mráz 
(20 b.) a Adam Konečný (19 b.). AS

Čokoládová tretra
I letos se pár malých atletů z našeho oddí-

lu probojovalo do finále Čokoládové tretry. 
Je to doprovodný závod významného atle-
tického podniku Zlatá tretra. Do Ostravy se 
21. září vydali poměřit síly s ostatními dět-
mi z celé České republiky i Slovenska sou-
rozenci N. a M. Pischovi, F. Koudelka, D. 
Szajer a E. Holková. AS

Sportovec roku 2021 – 
vyhlášení nominací

Komise pro sport a volný čas vyhlašu-
je anketu Sportovec roku 2021 v katego-
riích:
•  Nejlepší sportovec ve věku 6–10 let, 10–

15 let, 15–18 let.
•  Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let
•  Nejlepší sportovní kolektiv nad 18 let
•  Sportovní počin roku (tím se rozumí 

sportovní akce nebo mimořádný sportov-
ní výkon nespadající pod ostatní katego-
rie ankety)

•  Sportovec s nejlepší reprezentací města 
Slavkov u Brna

•  Vedoucí mládeže
•  Sportovec s handicapem
•  Sportovní osobnost roku

Nominace (včetně odůvodnění a sez-
namu dosažených úspěchů) bude komi-
se přijímat prostřednictvím formuláře 
na webových stránkách města (www.
slavkov.cz) do 6. 12. 2021. Vítězové bu-
dou automaticky nominovaní do ankety 
Sportovec JMK. vs

Přípravka • Foto: archiv Atletika Slavkov

Mladší žáci s trenéry • Foto: archiv Atletika Slavkov
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Hrůzostrašné prohlídky zámku
Prokažte odvahu a přijďte v sobotu 13. lis-

topadu 2021 na Zámek Slavkov – Austerlitz. 
V časech 18.00, 19.00 a 20.00 hodin vás 
Morticie Addamsová provede svým sídlem 
s bohatou historií bolesti a utrpení. Mimo to 
se také seznámíte s dalšími zrůdnými obyva-
teli panství a možná budete i pozváni na upíří 

svatbu (jako zákusek?)… Návštěvníci mohou 
mezi strašidla zapadnout svými vlastními kos-
týmy, které jsou srdečně vítány (avšak nejsou 
podmínkou).

Prohlídka formou představení s kostýmy 
a maskami proběhne v části trasy Historické 
sály a podzemí. Délka je přibližně 50 minut 

a z důvodu omezené kapacity je nutná re-
zervace předem nebo zakoupení vstupenek 
on-line (vstupenky.zamek-slavkov.cz nebo 
tel. 544 227 548). Prohlídka je vhodná i pro 
odvážnější děti v doprovodu rodičů. Těší se 
na vás průvodci zámku.

David Kučera, ZS-A

Vánoční koncert Martina Křížky ve SC Bonaparte
Po roční nucené odmlce bude již po deváté 

patřit předvánoční čas nejen vánočním písním 
v podání Martina Křížky a jeho přátel. V le-
tošním roce se můžete opět těšit na jedinečný 
koncert, který proběhne 18. prosince v 19 ho-
din ve velkém sále SC Bonaparte.

„Mám velkou radost, že nemalé úsilí vy-
naložené 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 zají-
mavější efekty i aranžmá. Připravili jsme pro 
diváky také několik nových autorských písní 
a doufám, že se nám podaří na příští desátý 
ročník natočit další vánoční CD,“ uvedl Mar-
tin Křížka.

I letos se můžete těšit na několik vzácných 
hostů, jejichž jména zveřejníme v příštím 
čísle zpravodaje. Co můžeme prozradit již 
nyní, tak ani letos nebude na vánočním kon-
certu chybět dětský sbor při ZUŠ Františka 

France. Účinkující zpěváky opět doprovodí 
skvělá kapela doplněna smyčcovým kvarte-
tem Indigo. 

Předprodej vstupenek na koncert si můžete 

zakoupit v Informačním centru na Palackého 
náměstí 1 nebo online na stránkách www.za-
mek-slavkov.cz v sekci předprodej.

ZS-A

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

Foto: archiv ZS-A
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Ohlédnutí za dýňobraním
V neděli 10. října  připravil Zámek Slavkov – 

Austerlitz pro všechny dětské návštěvníky tradiční 
Zámecké dýňobraní. Letos se k této krásné podzim-
ní akci přidala i zábava pro dospělé, a to zámecké 
burčákobraní a malý řemeslný jarmark.

Nádvořím se nesl nejen dětský smích, ale i líbivé 
tóny cimbálové muziky Šternovjan.

Pro všechny děti a dospělé pak bylo zdarma zpří-
stupněno nasvícené zámecké podzemí.

Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na setkání 
s vámi, děti, opět za rok! ZS-A

Svatomartinské slavnosti 
Srdečně vás zveme na Svatomartinské slavnosti, které se budou konat 

v sobotu 13. listopadu 2021 od 9 do 17 hodin na nádvoří Zámku Slavkov 
– Austerlitz.

Bude zde probíhat dobový jarmark s produkty od regionálních výrobců 
různých dobrot a delikates, které získaly ocenění ,,Regionální potravina“ 
a ,,Chuť jižní Moravy“ (zabijačkové a masové speciality, kravské a kozí 
sýry, paštiky, perníčky, domácí koláče, pečivo, dárky atd.). 

V 11.00 hodin přijede svatý Martin s koňskou družinou, která povozí 
vaše děti na nádvoří zámku.

Nebude chybět ochutnávka svatomartinských a mladých vín. Pro dobrou 
atmosféru bude provázet živá hudba Karel Gott revival Morava a celodenní 
živé divadlo v podání chasy ze Ždánic. A hlavně se ten den vrátí na zámek 
Václav Antonín Kounic, který přivítá svatého Martina a bude patronem ce-
lého sobotního programu. V Zámecké restauraci Austerlitz se budou podá-
vat pečené husy. Vstup zdarma. ZS-A

Dýňobraní • Foto: 4x L. Hložková

Foto: archiv ZS-A
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Koncert brněnského pěveckého sboru MLADOST
Neděle 21. listopadu v 15 hod. zámecká 

kaple. Srdečně zveme naše příznivce a sa-
mozřejmě nejen je, na náš listopadový kon-
cert v zámecké kapli. Jako všechny, tak i nás 
omezovala covidová opatření. V loňském 
roce jsme se sešli pouze na tradičním soustře-

dění ve Slavkově, kde jsme se připravovali 
na vystoupení na Festivalu duchovní hudby 
na Maltě. Bohužel festival byl zrušen jako 
několik nasmlouvaných koncertů. Navíc se 
nám přihodila velmi nepříjemná věc, pracov-
nice z agentury, která celou akci zajišťovala, 

zmizela i s penězi, které jsme uhradili na celý 
zájezd. Bylo to velké zklamání, ale byli jsme 
rádi, že jsme se mohli opět sejít a zazpívat si 
na našem slavkovském soustředění i v letoš-
ním roce. Jsme rádi, že se snad letošní kon-
cert uskuteční a pokud chcete společně s námi 
strávit odpoledne s hudbou, budeme moc 
rádi, když si najdete trochu času, moc rádi se 
s vámi potkáme. 

Těšíme se na Vaši návštěvu. I.Z.

Pěvecký sbor Mladost • Foto: archiv sboru
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 Datum hod. akce/místo konání pořadatel

 6. 11. 14 Žehnání obnoveného kříže. Na konci aleje na Křenovice. SOK
 13. 11. 11–20 Svatomartinské slavnosti. Zámek Slavkov – Austerlitz ZS-A
 13. 11. 17 Lampionový průvod. Sraz u kostela, zakončení na Palackého nám. AA
 28. 11. 16.30 Rozsvícení vánočního stromu. Vystoupí děti ze ZUŠ. MÚ

KALENDÁŘ AKCÍ – LISTOPAD 2021

Vánoční strom 
Palackého náměstí opět osvětlí vánoč-

ní strom. Slavnostní rozsvícení výzdoby se 
uskuteční v neděli 28. listopadu v 16.30. Ad-
ventní atmosféru opět vytvoří děti ze Základ-
ní umělecké školy Františka France pásmem 
koled. Na náměstí budou také stánky s ob-
čerstvením. V souvislosti s touto akcí bude 
uzavřeno Palackého náměstí v úseku od ulice 
Husova po ulici Brněnskou. ZSA

Ohlédnutí za Čokofestivalem
Největší sladká událost tohoto roku – Čo-

kofestival – je za námi! Akce přilákala velké 
množství fanoušků čokolády, pro které po-
řádající agentura ve spolupráci se Zámkem 
Slavkov – Austerlitz připravila bohatý pro-
gram. Na své si přišly také děti, které si moh-
ly – mimo jiné – přímo na podiu vyzkoušet 
uvařit některé ze sladkých pokrmů.

Akce se stává tradicí a my se tak zase 
za rok, poslední víkend v září, na všechny ná-
vštěvníky opět těšíme.  ZS-A

Foto: 5x archiv ZS-A
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Běh Slavkovem počtvrté
První říjnový víkend, krásné slunečné poča-

sí a vy jste přemýšleli, kam o víkendu vyrazit 
s celou rodinou? Přece do Slavkova u Brna! 
Austerlitz Adventure tu totiž 2. 10. 2021 pořá-
dal již čtvrtý ročník Běhu Slavkovem!

Pokud jste zavítali, měli jste tu možnost vidět 
jedinečné propojení dobrých lidí, sportu, zába-
vy a seskupení energie, kterou vydáte a v po-
změněné podobě se vám ještě větší množství 
vrátí. Své nejmladší děti jste zaregistrovali 
již ráno, odměnili je poté sladkou palačinkou 
a odpoledne je poslali s prarodiči na prohlídku 
nádherného slavkovského zámku a přilehlé za-
hrady. Vy dospělí jste po poledni mohli poměřit 
své síly se zkušenými běžci i amatéry.

Všeobecné povzbuzování a nadšený po-
tlesk v cíli 650 metrů dlouhého závodu čekal 
již nejmladší závodníky s ročníkem narození 
2014 a 2015 v čele s Dominikem Záhorou 
a Ninou Kolářovou. Jednokilometrovou trať 
na předních příčkách obsadili atleťáčci ze 
Slavkova u Brna, suverénně zde vedl Kryštof 

Slezák z Atletiky Slavkov u Brna a za dívky 
Nikol Gondová. Dětskou část Běhu Slavko-
vem uzavřel dvoukilometrový závod, v němž 
zvítězili v rámci ročníků narození 2010–2011 
Marek Hübel z VSK Univerzita Brno a Tereza 
Tušlová z Track & Field a v ročnících naroze-
ní 2007–2009 Adam Valíček z SK Speed Brno 
a Alžběta Suchomelová z AHA Vyškov.

Pro dospělé účastníky byl perfektně při-
praven závod nesoutěžní, pětikilometrový, 
a hlavní desetikilometrový okruh, k jehož 
účasti bylo zaregistrováno téměř 100 závod-
níků. K nejrychlejším mužům patřil s časem 
35 min. 29 s. Michal Šmída z AK Olymp Brno 
následovaný Zdeňkem Hrabovským a Vikto-
rem Novotným. Srovnatelně kvalitní běžecké 
výkony převedly ženy, kterým vévodila Na-
tálie Mrázková z AK Olymp Brno v čase 39 
min. 54 s., druhý nejlepší čas patřil Monice 
Rusínové a třetí Markétě Hoškové.

Poděkování patří všem, kteří se na této vý-
jimečné akci podíleli, a to především městu 

Slavkov u Brna, slavkovskému zámku a spo-
lečnostem Lohmann & Rauscher, s.r.o., SKR 
stav, s.r.o., Dentistar s.r.o., KF GIPS s.r.o., JM 
Demicarr s.r.o., Bzenia a.s., Slavkovský pivo-
var s.r.o. a Radim Marada.

Nejen vítězům všech kategorií patří velký 
obdiv a gratulace! Za překonání sebe sama, 
krásné sportovní výkony, navázání na tradici 
městského běhu a předání vzorů našim dětem, 
přátelům a rodinným příslušníkům. 

Pojďte si to vyzkoušet a zaběhat si v roční-
ku následujícím! Lukáš Nechvátal

Foto: J. Martinek
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Po stopách slavkovských skautů
Na konci čtyřicátých let minulého století 

byl skauting v naší zemi opět zakázán. Po-
slední opravdový skautský tábor našeho stře-
diska se tehdy konal v Jeseníkách u Vrbna pod 
Pradědem. Podařilo se nám získat dvě foto-
grafie z té doby, a tak jsme se o prodlouže-
ném víkendu (25.–28. září) vydali na výpravu 
po stopách slavkovských skautů do Jeseníků. 
V neděli jsme navštívili místa, která nám ze 
svého dětství popisoval bratr Olda Chocho-
láč. Ačkoli krajina vypadala hodně jinak než 
před sedmdesáti lety, tak třeba jedna chalupa 
zachycená na fotografiích stojí na tom sa-
mém místě dodnes. Našli jsme tehdejší louku, 
na které se tábořilo, i tehdejší slibové místo. 
Poblíž něho jsme si pak vytvořili vlastní slibo-

vé místo. Tři z našich skautů zde večer složili 
skautský slib. Prožili jeden z nejdůležitějších 
okamžiků jejich skautského života na místě, 
kde ho před více než sedmdesáti lety prožili 
jiní skauti z našeho střediska.

V pondělí jsme se vydali na výlet na nej-
vyšší horu Jeseníků – na Praděd. Autobusem 
jsme se přepravili do Karlovy Studánky a od-
tamtud se vydali nahoru podél vodopádů Bílé 
Opavy. Příroda kolem nás se už začala barvit 
přicházejícím podzimem, ale slunce ještě stá-
le hřálo. Na vrcholu si většina z nás koupila 
za odměnu za náročnější výstup točenou zmr-
zlinu a pak jsme se vydali zpátky dolů. 

Úterý jsme prožili stejně jako sobotu ve vla-
cích, tentokrát na cestě zpět do Slavkova.

Pietní akt v Křenovicích
V neděli 3. října se v Křenovicích uskuteč-

nil pietní akt u pamětní desky bojovníků pro-
ti totalitě v letech 1939–1945 a 1948–1989. 
Akce se zúčastnilo několik občanů Slavkova, 
díky pozvání organizátorů poprvé také činov-
níci střediska Junáka.

Čestnou stráží během pietního aktu vzpo-
mněli skauti na křenovickou odbojovou skupi-
nu SODAN (Skautská organizace demokracie 
a nezávislosti), která působila na Slavkovsku 
v letech 1951–1953.

Anna Ošmerová, Hynek Charvat, 
středisko Junáka Slavkov u Brna

Možajsk – nejen 1812, ale i 1941 
aneb Bitva u Borodina před 80 lety

Město Slavkov u Brna má od srpna 2012 
uzavřenou družbu se samosprávným celkem 
Možajský městský obvod, který má kolem 40 
tisíc obyvatel a nachází se v Rusku sto kilome-
trů západně od Moskvy. Příčina je zřejmá. Mo-
žajsk – bitva u blízkého Borodina 7. září 1812 
– Napoleon. To jsou pojmy. Nyní je ve skuteč-
nosti družba-nedružba jen evidována v sezna-
mu partnerských měst, protože konkrétní ak-
tivity již dávno zcela vyšuměly do ztracena…

Přesto se sluší právě nyní připomenout 
také jinou významnou událost, která se tam 
stala na podzim roku 1941, tedy před 80 lety, 
v době 2. světové války. V té době při taže-
ní na Moskvu postoupilo německé vojsko až 
k 220kilometrové obranné linii, která vznikala 
poblíž města Možajsk. Jenže ve dne v noci až 
600 tisíci obyvateli moskevské oblasti budo-
vané opevnění se nepodařilo před příchodem 
Němců zcela dokončit. Obrana této oblasti 
byla svěřena i 32. divizi „Rudý prapor“, která 
sem byla narychlo přesunuta z Dálného vý-
chodu. V bitvě na borodinském poli od 13. 
do 16. října 1941 zvítězili Němci. Možajsk 
padl 19. října. Ve městě byl mj. zničen klášter 

i tehdejší muzeum bitvy u Borodina, v níž v r. 
1812 zvítězil Napoleon v největší a nejkrva-
vější jednodenní bitvě napoleonských válek.

Radost Němců z vítězné bitvy však netrva-
la dlouho. Začátkem prosince 1941 zahájila 
Rudá armáda, výrazně posílená o novou vo-
jenskou techniku a o další statisícové jednot-
ky ze Sibiře a z Dálného východu, mohutnou 
protiofenzívu. Vyčerpané německé jednotky 
byly ničeny a němečtí vojáci se dostávali 
do zajetí. Moskva byla zachráněna. Přispěly 
k tomu i tuhé mrazy klesající až k minus 30 
stupňům. Bitva před Moskvou se řadí k roz-
hodujícím největším bitvám Velké vlastenec-
ké války.

Před útokem na Moskvu se ve svém moti-
vačním projevu k německým vojákům Hitler 
evidentně inspiroval projevem Napoleona: 
„Vojáci! Moskva je před vámi…! Pokořte ji. 
Ukažte sílu svých zbraní a pochodujte přes 
její náměstí. Moskva je konec války! Moskva 
je dovolená! Vpřed!“ 

Všichni víme, jak hluboce se mýlil… dovo-
lená i konec války v nedohlednu…

L. Jedlička (zprac. dle historických pramenů)

Vánoční příběh
Blíží se 

doba vánoční, 
nastane opět 

běsnění kolem shánění dárků, hospodyňky 
nebudou vědět, kam dřív skočit... Pro vy-
dechnutí a odpočinek na duši vám slavko-
vští divadelní ochotníci připravili „Vánoční 
příběh“. Méně známý děj putování čtvrtého 
krále za Betlémskou hvězdou. Poetické vy-
právění o lidské sounáležitosti, pomoci dru-
hým, vyprávění plné písniček z pera sklada-
tele Luboše Javůrka.

Tuto inscenaci jsme předvedli ve Slav-
kově v roce 2019, ale doufám, že si najde 
své diváky i v roce 2021. S tímto pořadem 
se představíme 11. prosince v Letonicích 
a 18. prosince v Boleradicích. Předprodej 
na slavkovské uvedení „Vánočního příbě-
hu“ začíná 15. listopadu 2021 v informač-
ním centru pod zámkem. Vstupenky v ceně 
100 Kč je možné také zajistit přes interneto-
vé spojení infocentrum@zamek-slavkov.cz.

Stanislav Olbricht

Foto: 2x archiv Junáka Slavkov



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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,

 řezáním pilou

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

775 697 788

Milan Májek

www.slavkov-hutnimaterial.cz

Prodejní doba:
po, st        7–17 h.
út, čt, pá   7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.JIŽ 19 LET S VÁMI

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

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

Možnost vyzkoušení

Kosmetika

Co vám můžeme nabídnout:
•  zázemí prosperující mezinárodní 

společnosti 
•  čisté pracovní prostředí
•  pracovní poměr na dobu 

neurčitou
•  možnost osobního rozvoje, 

jazykové vzdělávání
•  dovolená nad rámec Zákoníku 

práce

•  příplatky nad zákonnou výši
•  kooperativní prémie
•  prémie na letní dovolenou 

a Vánoce
•  věrnostní odměny
•  dotované stravování
•  vitaminové balíčky
•  tábory pro děti zaměstnanců
•  firemní akce a benefity

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

Neváhejte a kontaktujte nás:
email: Erika.Fejfusova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 879; +420 731 141 123

email: Lucie.Wutzelova@cz.LRMed.com; tel.: +420 544 425 844

Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

• specialista sterilizace
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• manipulační dělník – balič
• operátor sterilizace
• skladník/skladnice

Individuální lekceSkupinové kurzy

prezencne nebo online
ˇ ˇ

 AJ, NJ, ŠJ, IT, RJ, FJ,

 Ceština pro cizince
ˇ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

Zelnice III 1614
Slavkov u Brna
tel.: 544 220 661
mobil: 605 742 853
e-mail: info@bmtypo.cz

Nový stolní týdenní kalendář 
Historický Slavkov  plnobarevný!

Zakoupíte
v obou trafikách  

na Palackého nám. ve Slavkově u Brna

Barevné 
a kolorované 
historické 
pohledy 
a fotografieJiž v

PRODEJI!
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PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900

Uzávěrka pro inzerci: pátek 19. listopadu

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři v ul. 
Zelnice III 1614 od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 200 Kč. Mějte prosím 
nejlépe přesnou částku. Oznámení lze vyřídit i elektronicky zasláním textu a fotky (pokud 
ještě ve zpravodaji nevyšla) na email info@bmtypo.cz. Platbu lze provést také elektronicky.

RODINNÁ OZNÁMENÍKADEŘNICTVÍ
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Martina Sedláková

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky

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

• SMLUVNÍ PŘEPRAVA OSOB
• PRODEJ FIREMNÍCH VOZŮ

Společnost: www.jmsa.cz
Kontakt: synek@jmsa.cz

tel.: +420 602 729 990

Blahopřání
Moji nejdražší rodiče, naučili jste mě, 

že trvá 50 let, než se z lásky stane zlato. 
Jsou to ale léta plná úcty, tolerance 
a vzájemné péče. Děkuji Vám a přeji 

krásná následující společná léta.
Dne 16. října 2021 to bylo 50 let,  

co si řekli „ano“ manželé

MARCELA A JIŘÍ RYBNIKÁŘOVI
Z celého srdce jim za jejich lásku děkuje dcera Marcela s rodinou.

Blahopřání
Dne 19. listopadu 2021 oslaví 90. narozeniny paní

ZDEŇKA HOŘAVOVÁ
rozená Kyjovská

Do dalších let spokojenost,  
neutuchající optimismus a především pevné zdraví 

ze srdce přeje syn Jiří a celá rodina.

Vzpomínka
Odešel tiše bez slova rozloučení, odešel nechtě a nechal zarmoucení.

Dne 16. října 2021 uplynulo 15 let od úmrtí milovaného manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka, pana
VLASTISLAVA NOVÁKA

Za tichou vzpomínku všem, kdo vzpomenou s námi,
děkuje manželka, dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, ale láska, úcta a vzpomínky v srdcích žijí dál.

Dne 24. října 2021 uplynulo 15 let od úmrtí naší maminky a babičky, paní

MARIE KOLNÍKOVÉ

Za vzpomínku děkuje dcera Marie s rodinou.

Vzpomínka
Dne 30. října 2021 uplynulo 5 roků, kdy odešel navždy pan

IVAN PŘIKRYL
rodák ze Slavkova u Brna

S láskou a úctou vzpomíná přítelkyně Verunka,
děti Ivan a Jitka s vnoučaty, sestry Věra a Alena s rodinami.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka
Odešel, ale přece zůstal s námi.

Dne 26. října 2021 uplynulo 19 let, kdy nás opustil
náš milovaný syn a bratr

LUKÁŠ MOUDRÝ
Za tichou vzpomínku jménem celé rodiny děkují rodiče

a sestra Kristýna s rodinou.

Vzpomínka
Za Tvoji něžnou lásku, péči o nás, za všechna milá slova a starosti,  

zachováme v srdci, drahá maminko, pocit neskonalé vděčnosti.
Dne 20. října 2021 uplynuly dva roky, kdy nás navždy opustila  

naše milovaná maminka, manželka, sestra, kamarádka, paní
MARTINA ČERVINKOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají manžel Jaroslav, 
dcera Adéla, syn Michal a celá rodina.
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Archiv Slavkovského zpravodaje 
najdete na adrese 

www.slavkovskyzpravodaj.cz

Opustili nás
Miroslav Černík (57 let) 23. 9.
Petr Čamlík (70 let) 27. 9.
Soňa Dlhá (53 let) 2. 10.
Anna Böhmová (76 let) 12. 10.
Květoslava Roháčová (84 let) 18. 10.

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

RODINNÁ OZNÁMENÍ

INZERCE

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva! 
Tel. 604 863 437. L. Remiáš, Slavkov u Brna.
KOUPÍM knihu Tábor Zelené příšery – Jaro-
slav Foglar. Tel. 604 706 900.
STĚHUJEME se z Čech – koupíme RD 
k trvalému bydlení. Tel. 731 850 598.
MLADÁ rodina s jedním dítětem koupí byt 
v dobrém stavu ideálně 2+1/3+1. Děkujeme 
za nabídky. T.: 732 689 222.
KOUPÍME starší domek k rekreaci, později 
k trvalému bydlení. Tel. 731 117 428.
KAUFLAND nabízí brigádu ve Slavkově – 
roznos letáků. Zájemci volejte 608 54 53 64.
HLEDÁM dlouhodobý pronájem garáže ve 
Slavkově u Brna. Tel. 704 216 200.
DARUJI za odvoz 2 ks dýhovaných dveří 
šířka 60 cm. Tel. 723 478 071.

Otevírací doba 
Pátek 19. 11. 12–22 h.
Sobota 20. 11. 12–22 h.
Neděle 21. 11. 12–20 h.

Připraveny jsou pro Vás 
speciality z daňka, kance, jelena.

Srdečně Vás zveme ve dnech
19.–21. listopadu 2021

do Restaurace Bonaparte na

ZVĚŘINOVÉ HALALI

Rezervace nutná
na tel.: +420 731 457 285

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.

Dne 2. listopadu 2021 uplyne deset smutných let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr a strýc, pan

DALIBOR ŠÍCHA
S láskou vzpomínají rodiče a bratr s rodinou.

Vzpomínka
Vzpomínky nám dokáží vyčarovat úsměv, ale také vrátit slzy…

Dne 15. listopadu 2021 uplynul rok od úmrtí našeho tatínka, dědečka 
a pradědečka, pana 

BOHUMILA VALNÍČKA

a dne 8. ledna 2022 vzpomeneme páté výročí úmrtí naší maminky, 
babičky a prababičky, paní

LUDMILY VALNÍČKOVÉ
Stále vzpomínají děti s rodinami.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 1. listopadu 2021 uplyne 30 let, kdy nás navždy opustil
můj tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV GABRIEL

Dne 29. listopadu 2021 uplyne 9 let, kdy nás navždy opustila
moje maminka a babička, paní

LIBUŠE GABRIELOVÁ
S láskou stále vzpomíná dcera a vnoučata.

Vzpomínka
Vzpomínky na Tebe v srdcích si zachovají, kdo rádi Tě měli,  

tak jako my, stále vzpomínají.
Dne 17. listopadu 2021 uplyne 5 let ode dne, kdy nás navždy opustil pan

VLADIMÍR NOVÁK
S úctou a láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka

Dne 11. listopadu 2021 uplyne osm smutných let, kdy nás opustil pan 

MIROSLAV CENEK

a 29. listopadu by oslavil 60. narozeniny. 
Stále vzpomíná přítelkyně Dagmar a Radek s rodinou.

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

Dne 11. listopadu vzpomeneme třetí výročí úmrtí manželky,  
maminky a babičky, paní

IRENY MARKOVÉ
S láskou a vděčností vzpomínají manžel, děti a vnoučata.

Vzpomínka
Čas běží dál a dál. Život jest mžik, co se nám zdál.

Dne 1. listopadu 2021 uplynou čtyři roky, kdy nás opustila naše  
maminka, babička, prababička a teta, paní 

ANNA ZLÁMALOVÁ
S láskou vzpomíná dcera Jiřina a Vlaďka s rodinou.
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Program římskokatolické farnosti
Pořad bohoslužeb: nedělní bohoslužby ve Slav-

kově v 9.00 a 18.00, úterý pro děti v 18.00, pátek 
v 18.00, sobota v 7.30.

Svátost smíření: každé úterý 19.00–20.00 v kostele.
Katecheze pro děti: ve Slavkově při ranní mši sv. 

pro děti od 3 do 7 let.
1. 11. Slavnost všech svatých, 18.00 farní kostel.
2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé, mše sv. na Špi-

tálce v 8.00 a 18.00 s modlitbou za zemřelé 
na hřbitově.

Mše sv. za zemřelé na Špitálce: středa 3. 11. v 18.00, 
čtvrtek 4. 11. v 18.00, pátek 5. 11. v 18.00, sobota 
6. 11. v 7.30.

Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od 1. do 
8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímá-
ní, modlitba za zemřelé na hřbitově).

10. 11. Adorační den farnosti a modlitba farnosti 
za kněžský seminář, 10.00–20.00 eucharistická 
adorace v kostele.

21. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále, Slavkov 9.00.
25. 11. Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova, 18.00 

kostel Vzkříšení Páně.
28. 11. 1. adventní neděle, žehnání adventních věn-

ců v 9.00 a 18.00.
30. 11. Roráty v kostele, 6.45 průvod dětí s lucernami.
4. 12. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova, 

9.00–21.00.

Aktuální informace: www.farnostslavkov.cz
www.facebook.com/farnostslavkov
Příspěvek do sbírky: farní účet Česká spořitelna 

1561 2343 89 / 0800.
Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav 

Pacner 737 509 507. slavkov@dieceze.cz

Podzim v Karolínce
Začátek nového školního 

roku je pro naši školku důležitý 
nejen příchodem nových dětí, 
ale i tím, že si připomínáme dvě 
velké osobnosti českých a také 
církevních dějin. Svatou Lud-

milu a svatého Václava.
Prvně jmenovaná má svátek v polovině 

září. Svatá Ludmila je patronkou vychova-
telů a tedy i církevního školství. Vedla svého 
vnuka sv. Václava k lásce k Bohu i lidem. 
My také vedeme děti k tomu, aby pamato-
vali na druhé a dělali jim radost, pomáhali. 
Proto jsme u této příležitosti s dětmi osob-
ně předali vlastnoručně 
vyrobené dárky klientům 
v Charitním domově pro 
seniory, v psychiatrické lé-
čebně a v B. Braunu, aby-
chom je potěšili.

O něco později jsme 
s dětmi slavili svátek svaté-
ho Václava. Povídali jsme si 
o jeho životě a děti přemýš-
lely, co by ony samy uděla-
ly, kdyby byly knížetem či 
kněžnou. Děti si také vyro-
bily korunu, vyzkoušely si 
rytířský zápas s meči a sta-
věly hrad z kostek.

Navštívili jsme také vý-

stavu ovoce a zeleniny, na kterou se děti 
těší a obdivují plody i výzdobu. Děti nejví-
ce zaujaly včely. Pozorovaly jejich hemžení 
za sklem a slyšely i jejich bzučení.

Výstava nám vždy připomene přicházející 
podzim. Krásné a slunné počasí nás vybíze-
lo k vycházkám do okolí. Pozorovali jsme 
podzimní přírodu, sbírali kaštany, ze kterých 
jsme vyráběli zvířátka. A protože nám foukal 
příznivý vítr, pouštěli jsme draka, který má 
barvy letošního školního roku – barvy duhy. 
Doufáme, že příjemné podzimní počasí ještě 
chvíli vydrží a s duhovým drakem ještě užije-
me radosti. Karolínka Helena Lungová

Restaurovaný oltář na Špitálce
Další památkou, kterou můžeme nyní 

ve Slavkově obdivovat, je nově restaurovaný 
oltář v kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce. 
Uměleckou dílnou Rest ART M. Müllerová 
s.r.o. zde poslední dva roky probíhaly restau-
rátorské práce na oltáři, svatostánku a obra-
zovém rámu s kartuší a anděly. Zvláště oltář, 
jehož štuková výzdoba byla vlhkostí zcela 
zničena, se podařilo podle zachovaných fo-
tografií zcela obnovit. Dřevěný svatostánek 
nás překvapil původním barokním mramoro-
váním, které restaurátoři nalezli pod béžovým 
nátěrem a citlivě je obnovili. Veškeré štukové 
ozdoby s anděly byly trpělivou prací zbaveny 
skalpelem od pozdějších nátěrů a vyspraveny. 
Všechny prvky byly pak opatřeny nátěrem 
v barevných odstínech a některé ozdobeny 
mramorováním. Na nákladech se podílelo 
částkou 753 000 Kč prostřednictvím města 
Slavkova Ministerstvo kultury ČR a farnost 
podílem 50 000 Kč. Chceme tímto vyjádřit 
městu Slavkovu poděkování za spolupráci 
na zajištění nákladů.

Špitál na tomto předměstí Slavkova byl 
založen ve 13. století od zdejší komendy ně-
meckých rytířů. Za husitských válek zanikl 
i s předměstím. Znovu jej založil r. 1483–
1487 majitel Slavkova, rytíř Jan Zelený z Ša-
nova a r. 1497 bohatě nadal Petr hrabě od sv. 
Jiří a z Pézinku s manželkou Žofií z Valdštej-
na. Při kostelíku se pohřbívalo už v 16. sto-
letí. Přestavbu kostela provedl za Maxmiliána 
Oldřicha z Kounic r. 1743 architekt Václav 
Petruzzi, práce v interiérech kostelíka dal 

dokončit bratr Maximiliána Oldřicha Kouni-
ce Václav Antonín. Dokládá to velký rodový 
znak v rokajové kartuši nad obrazem hlav-
ního oltáře, doplněný řádem zlatého rouna, 
jímž byl Václav Antonín odměněn koncem 
40. let 18. století za zásluhy v diplomatic-
kých službách Marie Terezie, jejíž si získal 
neomezenou důvěru. Příspěvkem klasicismu 
bylo zřízení rodinné hrobky Kouniců pod lodí 
kostelíka, k němuž došlo přičiněním Arnošta 
knížete Kounice-Rittberga r. 1795. 

Poslední opravy oltáře proběhly v letech 
1938–1941 od Emila Křivánka, sochaře a štu-
katéra z Brna. Ten měl očistit hlavní oltář 
z umělého mramoru a nově doplnit do původ-
ního stavu, rám z umělého mramoru za hlav-
ním oltářem s ornamentální štukovou výz-
dobou kolem tohoto rámu očistit a přeleštit 
na původní stav. Restaurování velkého oltář-
ního obrazu sv. Jana Křtitele prováděl r. 1941 
akademický malíř Otto Stritzko.

Nově obnovený oltář s retabulem si může-
te prohlédnou ve dnech 2.–5. listopadu 2021 
po bohoslužbách v čase 18.45–19.00 hodin.

Podle SHP Dr. Eliáše zpracoval P. Milan Vavro
Oltář po rekonstrukci

Oltář před rekonstrukcí Foto: 3x archiv farnosti

Foto: archiv KMŠ
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Václav Kounic  
a Zdeňka Havlíčková

O masopustu 4. 
února 1867 se konal 
v Praze ples Národní 
besedy. O „dceru náro-
da“ byl mezi tanečníky 
velký zájem, nechyběl 
mezi nimi mladý hrabě 
Václav Kounic, jeho 
náklonnost k Havlíč-
kově dceři byla vidi-
telná. On, bohatý šlechtic, ona s nevelkým 
jměním po svém otci. Oba byli stejně mla-
dí, 19 let (Václav Kounic se narodil 26. září 
1848 v Drážďanech, Zdeňka Havlíčková 23. 
prosince 1848 v Praze). Kounicova vytouže-
ná tanečnice a snad i jednou žena byla od 8 
let sirotkem. Matku Julii ztratila v roce 1855, 
otec Karel Havlíček zemřel po návratu z tří 
a půlletého vyhnanství v Brixenu v roce 1856. 
Vychovávali ji příbuzní ze strany její matky 
Julie a pak žila střídavě v několika rodinách 
zámožných osobností v Praze i jinde (Podě-
brady, Rakovník). Dětství a mládí prožila vět-
šinou u cizích lidí, česká společnost ke svému 
obrazu tvarovala „dceru národa“. V roce 1870 
se opět oba setkali v Praze na plese. Mladý 
hrabě Kounic byl stále jejím velkým ctite-
lem. Po krátkém pobytu v Praze odjela 22letá 
Zdeňka k babičce Havlíčkové do Německého 
Brodu. Koncem roku 1870 sem za ní přijel 
Václav Kounic a jednalo se o sňatku, velmi 
o Zdenku stál. Zdeňka však Kounice nako-
nec odmítla. V dubnu 1871 mu oznamuje 
ukončení vztahu a vrací mu volnost chování. 
Na doporučení jednoho ze svých bývalých 
vychovatelů dr. Braunera svoluje ke sňatku 
se statkářem Antonínem Svobodou. Nápadník 
přijel do Německého Brodu začátkem roku 
1872 a začaly přípravy na svatbu. V březnu 
1872 ji soud předčasně prohlásil za plnoletou 
a dr. Brauner jí vrátil její nevelké jmění. Ale 
zasáhla rodinná kletba – tuberkulóza, která 
ukončila před časem život jejích rodičů. Těž-
ce nemocnou Zdenku odvezli začátkem červ-
na 1872 k babičce Josefě Havlíčkové do Ně-
meckého Brodu, kde ulehla natrvalo. Napsala 
závěť, své jmění odkázala příbuzným a piano 
svému nápadníkovi Antonínu Svobodovi. 
Ve svých necelých 24 letech zemřela 20. září 
1872, pochována byla do hrobu vedle dědečka 
Matěje Havlíčka v Německém Brodě. 

Libuše Filípková

Pivovarské okénko
Rádi bychom upozornili, že nám ve skle-

pě právě dozrává pivo uvařené k příležitosti 
významné události, která připomíná vznik 
samostatného Československa. Jedná se 
o SLAVKOVSKOU CHARLOTTU, silné 
svrchně kvašené pivo s extraktem původní 
mladiny 14 % hm. a obsahem alkoholu 5,8 % 
obj.  Temně rudá barva a citrusová vůně 
po americkém chmelu Mosaic a Ahtanum si 
Vás jistě získá, tak jako nás. Od středy 20. 
října bude CHARLOTTA distribuována jak 
v sudech, tak i skleněných lahvích o objemu 
0,75l a kde na ni narazíte? Třeba v pivnici 
Slavkovského pivovaru, nebo na místech, kde 
jste zahlédli slavkovské logo s komínem.

Z. Vlček

Blahopřání
Dne 23. října 2021 oslavili 50 let společné cesty životem

MANŽELÉ KOLÁČNÍ
Za všechnu lásku a obětavost jim děkují  
dcery Petra a Marcela s rodinami a přejí  

spoustu dalších společných let.

Vzpomínka
Letos uplynulo již 15 a 10 let, co nás navždy opustili pan 

EMIL POLA
a paní

JINDŘIŠKA POLOVÁ
Stále na ně vzpomíná celá rodina, hlavně děti Ivana 

a Jiří a vnuci Bára, Robert, Jana a Zuzana.

Vzpomínka
Dne 30. října 2021 vzpomeneme 20. výročí úmrtí paní 

ZDEŇKY LOTREKOVÉ
ze Slavkova u Brna.

S láskou vzpomínají dcery Jitka a Blanka
a syn Ladislav s rodinami.

Vzpomínka
Časem se všechno změní, i pláč ustane, v srdci však láska,  

bolest a vzpomínka na Tebe zůstane.
Dne 18. listopadu 2021 uplyne 25 smutných roků, kdy nás navždy 

opustil náš milý manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan
STANISLAV MARADA

S láskou a vděčností stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 17. října 2021 by se dožila 108 let paní

MILADA NEVYJELOVÁ
Stále vzpomíná dcera Jana a vnučky Hana, Iveta a Denisa s rodinami.

Vzpomínka
Když umře tatínek, slunéčko zajde.

Dne 27. října 2021 uplynulo 40 let od úmrtí pana

ANTONÍNA NEVYJELA
S láskou v srdci vzpomínají dcera Jana s vnučkami.

Vzpomínka
Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout…

Dne 23. října 2021 by oslavil 85. narozeniny pan

MILAN NEVYJEL, voják z povolání
Nikdy na Tebe nezapomeneme. Sestra Jana a neteře s rodinami.

Vzpomínka
Živote, živote, kouzlo tvé uvadlo, nad mojí mladostí sluníčko zapadlo.

Dne 11. října 2021 by oslavil 64 let

MILAN NEVYJEL junior,
který tragicky zahynul ve věku 30 let.

Nikdy nezapomene teta Jana a sestřenice.

Z. Havlíčková

RODINNÁ OZNÁMENÍ
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Začátek školního roku na GOA Bučovice
První týdny nového školního roku svým 

průběhem zatím naštěstí připomínají dobu 
před covidovou pandemií. V září proběhla 
exkurze do Prahy, které se zúčastnili studenti 
maturitního ročníku. Tato tradiční víceden-
ní akce je zaměřena především na kulturu 
a historii a je pomyslnou tečkou za řadou ex-
kurzí, které studenti v průběhu celého studia 
absolvují. Ochuzeni o zážitky nezůstali ani 
žáci prvních ročníků čtyřletých vzdělávacích 
oborů. Ti pro změnu strávili několik dní na tá-
borové základně Malina v Ruprechtově, kde 
se odehrály adaptační kurzy. Společně stráve-
ný čas a pečlivě připravené aktivity pomohly 
studentům lépe poznat nové spolužáky i třídní 
učitele. Řady mimoškolních akcí se po dlou-
hé době zúčastnili také žáci dalších ročníků. 

Adaptační den si užili také primáni, žáci vyš-
šího gymnázia navštívili Židovské muzeum 
v Brně, v bučovickém kostele se zúčastnili 
besedy na téma perzekucí v době totality, pod 
vedením učitelů zeměpisu poznali přírodu 
i historii Chřibů nebo se zúčastnili workshopu 
o duševním zdraví. Alespoň v omezeném re-
žimu se po nucené pauze mohla odehrát také 
tradiční atletická olympiáda, která na památku 
našich absolventů nese název Memoriál Josefa 
Trakače a Dušana Gregora. Žáci naší školy se 
také zúčastnili fotbalového turnaje o pohár Jo-
sefa Masopusta, palce držíme i hráčům postu-
pujícím do okresního kola ve stolním tenise.

Třídní schůzky a volby do Školské rady
Na začátku měsíce října proběhly také prv-

ní třídní schůzky v tomto školním roce. Ty 
byly letos spojeny i s volbou členů do Škol-
ské rady na další tříleté období. Gratulujeme 
všem nově zvoleným členům, jejichž řady 
nově rozšířili i dva žáci maturitního ročníku. 
Ti byli zvoleni za zákonné zástupce nezleti-
lých žáků a zletilé žáky. Školská rada se v no-
vém složení sešla poprvé v pondělí 18. října 
na své ustavující schůzi, kde stanovila jedna-
cí řád a zvolila si svého předsedu. Do konce 
měsíce října ji však čeká ještě jeden důležitý 
úkol – schválení výroční zprávy školy za loň-
ský školní rok.

Pokud vás zajímá, jak se našim žákům daři-
lo ve sportovních kláních, kterých akcí se zú-
častnili či v jakých soutěžích uspěli, sledujte 
webové stránky naší školy. goa

Den učňovských oborů
V úterý 21. 9. 2021 opět ožilo vyškovské 

náměstí prezentací učňovských oborů a míst-
ních firem. Integrovaná střední škola Slav-
kov u Brna a SOŠ a SOU Vyškov představily 
s místními firmami zajímavé aktivity a mož-
nosti podporující volbu vhodné řemeslné pro-
fese žáků v regionu. Tento tzv. Den učňovských 
oborů zorganizovala Okresní hospodářská ko-
mora Vyškov za podpory města a úřadu práce. 

Naši žáci představili obory hotelnictví, 
kuchař-číšník, cukrář, mechanik opravář mo-
torových vozidel a truhlář. Účastníci mohli 
ochutnat míchané nápoje, lízátka ze sněhové 
hmoty, cukrovou vatu nebo určovat cukrářské 
nářadí. U automechaniků si zájemci mohli 
vyzkoušet závodní simulátor a velký obdiv 
vzbuzoval především sportovní automobil 
Kaipan, který postavili žáci společně s učite-
lem odborného výcviku. Ti nejmenší si užili 
i projížďku tímto sportovním vozidlem. Také 
u truhlářů bylo živo a žáci zde mohli zhléd-
nout ukázky soustružení. Mile nás překvapil 

zájem žáků i veřejnosti, kteří měli spoustu 
otázek, přímo si popovídali s žáky příslušných 
oborů a získali od našich pedagogů i podrob-
né informace o studiu na naší škole.

Celá akce byla velmi zdařilá, splnila svůj 
účel propagace na podporu řemesel i technic-
kých oborů a organizátorům patří za to naše 
poděkování. Bábek, ISŠ

Soutěž v orbě
V příhraniční vesnici Lukov uspořádala 

Střední odborná škola Znojmo 17. ročník 
soutěže v orbě. Tuto soutěž naše škola absol-
vovala poprvé, neboť obor opravář zeměděl-
ských strojů na škole nevyučujeme. Přesto, že 
naši žáci J. Dvořáček a D. Jašek přijeli sbí-

rat zkušenosti, předvedli velice dobrý výkon 
a v celkovém hodnocení obsadili 12. a 14. 
místo z 24 startujících. Soutěž se nám velice 
líbila a věřím, že v příštím ročníku uplatníme 
zkušenosti získané v letošním roce.

J. Moudrý, ISŠ

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

Bílá pastelka
Ve dnech 11.–13. 10. proběhl již 22. ročník 

veřejné sbírky Bílá pastelka, kterou pořádá 
SONS, Tyfloservis, TyfloCentrum s podpo-
rou partnerů. Jedná se o sbírku na služby 
pro nevidomé a slabozraké. Protože víme, 
že se jedná o velice důležitou akci, s radostí 
jsme se jí zúčastnili i my, žáci ISŠ Slavkov 
u Brna. Vytvořili jsme tři skupiny po dvou 
dívkách a jednu chlapeckou dvojici. V pon-
dělí nám koordinátorky sbírky dovezly čtyři 
balení pastelek, pro každou skupinu jedno, 
dále pokladničky, propagační kalendář na rok 
2022 ve tvaru tužky a pro každého studenta 
bílé tričko s potiskem sbírky, které jim zůsta-
lo na památku. Takto vybaveni jsme v úterý 
ráno vyrazili do ulic. Začali jsme prodávat 
pastelky hned v naší škole a pokračovali dál 
do středu města, k nákupnímu středisku Pen-
ny až k prodejně Lidlu. Oslovení spoluobča-
né k nám byli velmi milí a na sbírku přispěli, 
i když si pastelku nevzali. Tato akce sklidila 
velký úspěch a rádi se zúčastníme i dalších 
ročníků. Žáci ISŠ

Koláč pro hospic
Dne 6. 10. 2021 se konala ve Slavkově 

u Brna a Bučovicích charitativní sbírka „Ko-
láč pro hospic“, kterou organizovala Oblastní 
charita Hodonín. Do řad dobrovolníků jsme se 
zařadili i my, žáci ISŠ Slavkov u Brna. Byli 
jsme rozděleni do čtyř skupin. Dvě skupiny 
zůstaly v našem městě a dvě skupiny koordi-
nátorky sbírky dopravily do Bučovic. Každé 
skupině byl přidělen košík s koláčky, kasič-
ka a také letáky o činnosti charity, které byly 
rozdávány kolemjdoucím. Ne všichni oslo-
vení do sbírky přispěli, ale našla se i spousta 
ochotných lidí, kteří sbírku svým finančním 
příspěvkem podpořili. I když nám počasí ne-
přálo, koláče jsme z větší části prodali. Vybra-
nou částkou jsme přispěli na služby, které tato 
charita poskytuje nevyléčitelně nemocným 
pacientům 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se na tomto projektu podíleli a přispěli 
tak na dobrou věc. Žáci ISŠFoto: 2x archiv ISŠ
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SK beachvolleyball Slavkov informuje
Beachvolejbalový klub má za sebou 

úspěšnou letní sezonu naplněnou nespo-
čtem akcí. V průběhu května a června se děti 
od 10 let zúčastnily několika turnajů Jiho-
moravské beachvolejbalové ligy. Přestože 
to byla pro nás kompletně nová zkušenost, 
naši svěřenci se neztratili. Dvojici Čižmáro-
vá – Kuchta se podařilo na jednom z turnajů 
získat druhé místo v kategorii U14. Několik 
turnajů z kategorie U12 a U14 jsme během 
léta i pořádali.

Stejně jako loni, jsme se rozhodli nezahálet 
ani přes letní prázdniny a pokračovali jsme 

v pravidelných trénincích a zorganizovali 
také 2 turnusy letních příměstských kempů, 
kterých se zúčastnilo téměř 70 dětí a hojně 
si užily zábavy v písky, koupání i poměřily 
síly v závěrečném turnaji. Ve dvou víkendo-
vých kempech pro dospělé se zdokonalovalo 
celkem více než šedesát amatérů. Tradičních 
mixových turnajů Gala Cup se zúčastnilo také 
přes 60 dvojic.

Vrcholem letní beachvolejbalové sezóny 
byl okresní turnaj v barevném minivolejbalu, 
který se uskutečnil v sobotu 4. záři v areálu 
koupaliště. Turnaje se zúčastnilo přes 120 

dětí z 9 klubů. V silné konkurenci naši svě-
řenci vybojovali 6 cenných medailí. Na zlato 
v kategorii Oranžového těžšího minivolejbalu 
dosáhlo duo L. Soták a M. Stojar. 

Nyní pomalu nastává čas přesunout se 
z písku do tělocvičen. Na kroužek minivo-
lejbalu se nyní můžou děti přihlásit v rámci 
DDM Slavkov. Rádi přivítáme nové zájem-
ce, zejména z řad nejmenších. S volejbalem, 
respektive míčovými hrami se s námi můžou 
seznámit již prvňáci. 

Na setkání s vámi se těší 
SK Beachvolleyball Slavkov

Chlapský okruh IV je za námi
Sedmnáct chlapů se i letos vydalo na svůj 

okruh. Už počtvrté! Jako každý rok se sešli 
druhou zářijovou sobotu na vlakovém nádraží 
ve Slavkově a úderem deváté hodiny vyrazili. 
Letos šli přes Hodějice do Křižanovic, ob-
hlídli novou cyklostezku do Rašovic, zastavi-
li se v Heršpicích a celý okruh završili opět 
ve Slavkově. Jako vždy panovala nesmírně 
pohodová atmosféra, chlapská bodrost námi 
všemi prostupovala a bylo vidět, že jsme rádi, 
že se zase po roce setkáváme, poznáváme dal-
ší správné chlapy a ujišťujeme se, že mužský 
element ještě nevymizel z tohoto světa. Ne-
dílnou součástí našeho okruhu jsou i návštěvy 
občerstvovacích stanic a bylo to bezva.

A co ty? Přidáš se příští rok k nám? Jsi-
-li správný chlap, zapiš si do kalendáře 10. 
9. 2022, 9.00 vlakové nádraží ve Slavkově 
u Brna. I příští rok vyrazíme a budeme tě 
tam čekat. Letos jsme ušli 21 km. Myslíš, že 

to nedáš? Správní chlapi tě v tom nenechají 
samotného. Myslíš, že jsi na to už moc starý? 
Zeptej se Fedora, ten ve svých 67 letech šel 
s námi už potřetí. Vem si příklad z Jirky, který 
mi během cesty říkal – „To kdybych věděl, 

že je to tak super akce, nenechal bych si ty 
minulé ročníky ujít. Za rok jdu zas!“ Napiš si 
datum do kalendáře a příští rok se tam snad 
ještě ve větším počtu všichni setkáme. Já se 
už moc těším. Vít Vykoukal

Okresní turnaj v barevném minivolejbalu • Foto: 3x archiv SK

Foto: archiv autora
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Žehnání kříže
Zveme vás v sobotu 6. listopadu 2021 ve 14 

hodin na slavnostní žehnání obnoveného kří-
že, který v těchto místech stál od roku 1869 
do 50. let 20. století. Místo konání se nachází 

na konci kaštanové aleje ze Slavkova u Brna 
směrem na Křenovice. 

Žehnání kříže se uskuteční za přítomnosti 
mnoha hostů. Žehnat bude slavkovský děkan 
P. Milan Vavro. Akci doprovodí Zámecká de-
chová hudba.

Srdečně zvou obnovitelé kříže z Křenovic 
a Slavkova. SOK

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím vás, přátelé řídítek a jedné stopy. 

Čtyřhodinový vytrvalostní závod v motokro-
su týmů a jednotlivců plánovaný na sobotu 
9. 10. 2021 se nepodařilo uspořádat. Určitě 
jste se na něj těšili, my také. Tentokrát nekla-
plo zajištění tratě. V prostoru připravovaného 
závodu se nakupila spousta materiálu z rekon-
strukce slavkovských vozovek ulic Malinov-
ského, Čs. armády a B. Němcové. Škoda, že 
jsme museli odmítnout přihlášky závodních 
týmů. 

Alespoň, že cestovatelům nic nekřížilo 
plány. Nadmíru se povedla čtyřdenní výpra-
va po České republice věnovaná výročí smrti 
sv. Ludmily. Kromě míst, kde kněžna působi-
la, jsme navštívili i místa, kde se tvořily zá-

klady naší státnosti. Bez kapky deště jsme si 
užili i výlet po stopách pohanských Slovanů 
rozšířený o prozkoumání trasy zamýšleného 
průplavu Dunaj–Odra–Labe. Ne, nelekejte se, 
ještě se nestaví! Jen jsme si hráli s myšlenkou 
„co kdyby“ a toulali se po místech, kudy by 
měl průplav podle studie procházet. Zvládli 

jsme i výlet do Moravského Krumlova, na Pá-
lavu, do Mikulova, Lednice a Modrých hor. 
Zlákalo nás hezké počasí, hladký asfalt a ze-
jména osobitý charakter moravské kuchyně. 

Podrobnosti o poslední letošní vyjížďce 
a rozloučení cestovatelů s letošní sezónou se 
dozvíte v příštím Zpravodaji. Máme v plánu 
navštívit větrné mlýny na Litenčické a Dra-
hanské vrchovině. 

Tak neváhejte a přijďte mezi nás! Vždyť 
motorkářka byla i Mařenka z Prodané nevěsty! 
Jezdila na slavné italské motocyklové značce. 
Zpívá se tam přece: „Znám jednu dívku, ta má 
Ducati! Má Ducati!“. Tak brzy na společném 
setkání při některé naší klubové akci.

Podrobnosti o našich aktivitách najdete na 
stránkách: fechtl.cz nebo slavkovak.cz

Vlastik Jelínek

Rady do zahrady – listopad
Pranostika: Chodí-li svatá Kateřina po ledě, 

chodí svatý Štěpán po blátě.
V měsíci listopadu máme úrodu již sklizenu 

a zahrada se halí do barev podzimu. Na zahra-
dě provedeme úklid a další nezbytné práce 
před příchodem mrazů.

Listí pomalu opadává a na větvích zůstávají 
mumifikované plody, které musíme odstranit. 
Také shrabeme listí napadené rzí hrušňovou, 
antraknózou ořešáků a strupovitostí. Jinak hrozí 
přenesení chorob do příští sezony. Vše můžeme 
dát do teplého kompostu, kde teplota dosahuje 
60 °C, nebo do kontejneru. Zdravé listí můžeme 
zarýt do záhonů. Po opadu listí z broskvoní pro-
vedeme při teplotách nad 7 °C preventivní po-
střik proti kadeřavosti broskvoní, který na jaře 
opakujeme v době, kdy kvete líska.

Výsadbu česneku odložíme na pozdější 
dobu, kdy teplota půdy klesne pod 7 °C. Vy-
sazujeme jej na záhony, kde jsme nepěstovali 
cibulovou zeleninu, ale ani okrasné cibulovi-
ny. Hrozí jednostranné vyčerpání půdy a pře-
nesení škůdců.

Až do zámrazu můžeme vysazovat nové 
ovocné stromky. Při nákupu v uznaných 
ovocných školkách se zaměříme na kvalit-
ně založený kořenový systém, dobře srostlé 
místo štěpování a zahojené rány po odstraně-
ní obrostu na kmínku. Na každém výpěstku 
musí být visačka s údaji o druhu, odrůdě, 
zvolené odnoži a stupni množení. Nově vy-
sazené a také stávající stromy před zimou 
důkladně zalijeme. V suché zemině hrozí při 
vyšších mrazech zmrznutí kořenové sousta-
vy. Stromky také obryjeme, tím zabráníme 
prorůstání plevelů. Při rytí záhonů můžeme 
zapravit opadané listí, kompost a provedeme 
zásobní hnojení draselnými a fosforečnými 
hnojivy.

Od roku 2017 se u nás rozšiřuje nový škůd-
ce ořešáků vrtule ořechová, která k nám byla 
zavlečena ze severní Ameriky. Samička klade 
na jaře (květen až červen) vajíčka do mladých 
nevyzrálých plodů. Larva vyžírá ještě měkká 
jádra. Slupka plodu zčerná a celý ořech před-
časně opadává. Larva se zavrtává do půdy pod 

stromem, kde se zakuklí. Na jaře vylétá motýl 
vrtule a celý cyklus se opakuje.

Ochrana: spadané zčernalé ořechy je nut-
no sesbírat a spálit. Na podzim vyhrabat listí 
a zlikvidovat. Pod korunou ořešáku je vhodné 
rozhodit dusíkaté vápno a zapravit do půdy. 
Doporučuje se brzy na jaře rozložit černou 
textilii a ponechat až do konce náletu vrtule. 
Z chemických přípravků lze u menších stro-
mů použít spintor.

Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí za-
hrádkáři. Vladimír Luža

Vrtule ořechová • Foto: archiv autora

Foto: archiv MK

Foto: B. Maleček

Poděkování trenérům
Děkujeme trenérům atletiky 5. skupi-

ny Martě a Ondřejovi Fialovým. Mladým 
sportovcům se věnovali ve svém volném 
čase nadstandardně i o prázdninách, aby 
dohnali zameškané dlouhé měsíce bez tré-
ninku. Díky nim se mladí atleti probojovali 
postupně přes okresní a krajská kola a užili 
si dokonce start na finále Mistrovství Mo-
ravy a Slezska. 

Srdečně děkujeme. 
Rodiče mladých atletů



Firma Format 1 spol. s r.o.
pracoviště Křenovice u Slavkova u Brna

hledá kolegu k nástupu ihned na pozici:

ZÁMEČNÍK
– SVÁŘEČ

Co můžete očekávat:
•  zázemí stabilní firmy

•  zajímavou zakázkovou práci

•  jednosměnný provoz (od pondělí do pátku)

•  pracovní poměr na dobu neurčitou

•  atraktivní platové ohodnocení odpovídající 
náročnosti práce a výkonu technika

DALŠÍ INFO: tel. 739 069 991, 544 22 36 68
www.format1.cz



1 Gbit
490 Kč

CITY
INTERNET TELEFON TELEVIZE MOBIL

RYCHLEJŠÍ NEŽ 
DSL PŘIPOJENÍ4x RYCHLEJŠÍ NEŽ 

WIFI PŘIPOJENÍ20x RYCHLEJŠÍ NEŽ 
5G PŘIPOJENÍ10x

Naše optické připojení
je 4x rychlejší než DSL
připojení ve směru k
zákazníkovi a dokonce
40x rychlejší ve směru
od zákazníka.
Zároveň není důležité
jak daleko je zákazník 
od ústředny.

Naše optické připojení
je až 20x rychlejší než
WIFI připojení.
Rychlost není závislá na
počtu současně připoje-
ných klientů a i ve večer-
ních hodinách je velmi
spolehlivé s nízkou
odezvou. 
Nemusíte řešit ani potíže
s rušením jinými sítěmi.

Naše optické připojení
je 10x rychlejší než
5G připojení směrem
k zákazníkovi a až 100x
ve směru od zákazníka.
Oproti bezdrátovým
přenosům pro optické
sítě není problém 
počasí, ani večerní
špička.

Přejděte do konce října na rychlejsí a spolehlivější připojení a získáte internet s rychlostí 1Gbit,
modem se super rychlou wifi 1700Mbit (se skutečnou propustností 800 Mbit) za korunu, televizi 

s 30 kanály a návratem až 7 dní a to vše až do konce roku 2021 zdarma.  

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

spolehlivý za
bouřky

spolehlivý za
sněhové vánice

spolehlivý ráno,
v poledne i večer


