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Ulice Malinovského
je opravená!
Více na stranách 8 a 9
Foto: L. Jedlička

Advent

VYDAŘENÉ HRŮZOSTRAŠNÉ
PROHLÍDKY NA ZÁMKU
STRANA 15

Příští číslo vyjde

18. prosince

Foto: J. Sláma

Vážení spoluobčané, Slav
kováci a čtenáři zpravodaje.
Pořád si lámu hlavu nad tím,
proč je mezi lidmi v poslední
době taková agrese a napětí.
Zda je to rostoucím číslem
pozitivních na covid-19, kdy
Michal Boudný
se očkovaní hádají s neočko
vanými a kdy největší kuchařkou a univerzál
ním názorem jsou sociální sítě. Nebo je to způ
sobeno tradičním přechodem na zimní čas nebo
zvýšením záloh na energie? Opravdu nevím
a je mi z toho velmi smutno, když po letech pří
prav a realizace například Malinovského ulice
lidé fotí stavbu a výsměšně se dotazují, proč je
chodník vybočen a kde udělali soudruzi z NDR
chybu, nebo řeší vlečnou křivku autobusů,
(Pokračování na straně 3)

Nová koncepce
rozvoje školství

Program vzpomínkových akcí

Vánoční koncert
Martina Křížky
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16. ROČNÍK ZÁMECKÉ JÍZDY SV. HUBERTA
6. LISTOPADU 2021

Foto na straně: J. Sláma
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Advent
(Dokončení ze strany 1)

aniž by někteří sami vlastnili řidičské opráv
nění. Následuje řada vysmívajících se odpo
vědí a nikdo se vážně a slušně nezeptá, proč
jsou věci tak či onak. Že v roce 2021 platí
nějaké zákony a standardy, které v devade
sátkách byly jinak. Také se člověk dočte, jak
město zrušilo lampionový průvod a jak se
chová k dětem, které se na akci, stejně jako
já, těšily. Už nikoho nezajímá, že pořadate
lem je organizace Austerlitz Adventure, která
ve spolupráci s městem každoročně pořádá
spoustu krásných a ojedinělých akcí, a že ne
uspořádat lampioňák bylo čistě jejich rozhod
nutí, které plně respektuji.
Problémy a problémy. Pokud někdo chce
vědět, jak vypadá skutečný problém, doporu
čuji výlet do Moravské Nové Vsi nebo Hrušek
u Břeclavi, stoupnout si na náves a rozhléd
nout se dokola. Více netřeba slov. Chřipková
doba nás neskutečně sžírá hlavně psychicky.
Populární zpěvák vyzývá občany k účelnému
zahlcování hygienických stanic, nemocnice
se plní pacienty s covidem a personál padá
doslova na hubu! Sám jsem loni touto dobou

sloužil pár směn jako dobrovolník ve vyškov
ské nemocnici a o jejich práci jsem se pře
svědčil na vlastní kůži a smekám před nimi
tisíce klobouků. Že vláda v demisi omezuje
vnitřní akce lze částečně pochopit, ale u těch
venkovních jsem striktně proti. Pokud obča
nům nenabídneme venkovní kratochvíle, jako
rozsvěcení vánočního stromu nebo tradiční
jarmark k bitvě tří císařů, psychika nás všech
se nezlepší. Akce jsou dobrovolné a kdo má
obavu z nákazy či zhoršení zdravotního sta
vu sebe a blízkých, jednoduše zůstane doma.
Pokud se návštěvníci budou řídit pravidly tří
„eR“, tak lze tyto dlouhodobě připravované
akce zvládnout bez většího rizika. Dnes jede
me podle pravidel vlády v demisi a takový ra
zantní krok jako v Rakousku nás snad nečeká.
Na co ale čekáme, je recept nově vznikající
vlády na boj s covidem. Po tiskové konferenci
nastupujícího ministra zdravotnictví si nejsem
úplně jist, zda i on ví, co bude dělat, ale pev
ně věřím, že ano. Ale co vyjde ve zpravodaji
v době, kdy si jej vytáhnete ze svých schrá
nek, nemusí být v den akce pravda. O tom
jsme se již několikrát přesvědčili.

Vážení spoluobčané, nebudu se rozepisovat
o stavebních činnostech, které denně poci
ťujete na vlastní kůži ani o rozpočtu na příš
tí rok, který není ještě schválený. Spíše mi
dovolte apelovat na vás všechny o více tole
rance, pochopení a úcty k ostatním občanům.
Apelovat na uživatele sociálních sítí, aby vše
mu nevěřili, nesdíleli každý šum, který cíleně
vzniká a aby se zbytečně netrápili vším, co si
přečtou a jim jiný nakuká. Zdraví máme jen
jedno a to duševní teprve!
Blíží se advent, shon po dárečcích a přípra
va toho největšího svátku, které spojuje věřící
i lidi bez víry – Vánoc. Vstupme do tohoto času
tak, jako tomu bývalo dříve – v klidu a s rados
tí. Dovolte mi na závěr ještě zprávu o tom, že si
nejsme lhostejní. V tomto měsíci došlo na ob
chvatu města u rybníka k dopravní nehodě, při
které mladá řidička doslova vlétla do rybníku.
Měla štěstí, že netrefila stromy. Kolem jdoucí
občan města neváhal ani vteřinu, vlezl do ledo
vé vody a paní v šoku pomohl na břeh a čekal
na příjezd záchranářů. Tento příběh vypovídá
i o dobré stránce naší společnosti. Ze srdce
Michal Boudný, starosta města
vám děkuji!

Nová koncepce rozvoje školství ve Slavkově u Brna
Na říjnovém zasedání zastupitelstva byla
schválena nová koncepce rozvoje školství.
Schválena byla jednomyslně všemi přítom
nými zastupiteli. Tomuto aktu předcházela
spousta jednání, zejména s opozičními zastu
piteli. Výsledkem je tento návrh:
• Stavba svazkové školy v lokalitě u autobu
sového nádraží
• Přístavba ZŠ Tyršova ve dvou variantách
1. Jako alternativní návrh pro případ, že by
ze stavby svazkové školy sešlo
2. Doplnění chybějící infrastruktury pro
současnou školu (jídelna, družina, odbor
né učebny
• Rekonstrukce současné budovy MŠ Zvídá
lek na Koláčkově náměstí a přístavba nové
ho pavilonu
• Po zvládnutí těchto úkolů nás čeká stavba
nové ZUŠ, která by mohla být umístěna
do proluky vedle SC Bonaparte

Výstavba svazkové školy

Limitujícím faktorem jsou pozemky

ve vlastnictví města, kterých je velmi málo.
Pozemek vhodný pro výstavbu nové školy je
v podstatě jen jeden, a to pozemek u autobu
sového nádraží, který se tak stává strategic
kým místem, které by pro tento účel mělo
být zachováno do budoucnosti. Pokud se
na něm nebude stavět škola nyní, neměl by
být zastavěn pro jiný účel. Na jiném pozemku
ve vlastnictví města celou školu nepostavíme.
Zvolená lokalita pro výstavbu není ideální, ale
v současné době je jediná možná pro výstavbu
základní školy o kapacitě 540 žáků. Její silné
stránky jsou:
• Pozemek z převážné části ve vlastnictví
města
• Inženýrské sítě jsou v sousedství
• Lokalita je dobře dostupná autobusem pro
dojíždějící žáky, autem
• Dobré pěší vazby pro rezidenční lokality
Zelnice, Polní a Nádražní
• Centrum města je pěšky dostupné pro do
cházku do Základní umělecké školy a Domu
dětí a mládeže

Co vnímáme jako negativní prvek, tak to
je relativně malá plocha pozemku (nicméně
dostačující). Jiný pozemek o dostatečné veli
kosti nyní město nevlastní.
Dalším limitním prvkem je možnost získání dotačních prostředků a dlouhodobého
úvěru, protože bez nich realizace staveb
není možná.
• MŠMT své výzvy již zveřejnilo. Směřují
ke zvýšení kapacity škol
• ITI – zveřejní své výzvy až v roce 2022.
Dotace budou směřovat na odborné učebny,
družiny, školní jídelny
• IROP2 – připravují se výzvy na infrastruktu
ru mateřských a základních škol – vybavení
rekonstrukce či stavba
Výstavba svazkové školy je podmíněna
získáním dotace od MŠMT. Pokud na dotaci nedosáhneme, je nutno přistoupit
k náhradní variantě – to je přístavba ZŠ
Tyršova.
Marie Jedličková, místostarostka

Slavkováci dostali odměnu za třídění odpadu.
Za čtvrt roku téměř 350 tisíc korun
Naplněné popelnice na tříděný odpad přináše
jí Slavkovákům peníze do rozpočtu na odpadové
hospodářství. Jen za poslední čtvrtletí vyplatila
společnost EKOKOM městu odměnu ve výši té
měř 350 tisíc korun. To je o padesát tisíc korun
více než za stejné období loňského roku.
Slavkováci v loňském roce vytřídili téměř
500 tun odpadu. Jeden obyvatel tak vytřídí
cca 147 kg odpadu ročně. To podle přepočtů
znamená úsporu uhlíkových emisí také 500
tun. Díky vytříděnému odpadu ze Slavkova se
také podařilo ušetřit přes 1 milion MJ energie.

K výrobě tak velkého množství energie je po
třeba spálit cca 5 tun uhlí.
Společnost EKOKOM, která v ČR provo
zuje systém sběru a recyklace obalových od
padů, jen v loňském roce vyplatila Slavkovu
1,52 milionu korun. Tyto peníze jsou vklá
dány do systému odpadového hospodářství
ve městě. Náklady na jeho fungování, včetně
kompostárny, se v loňském roce vyšplhaly
na téměř 9 milionů korun. Jen za poslední tři
roky náklady na fungování vzrostly o téměř
vs
1,7 milionů korun.
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
Slavkova u Brna
128. schůze RM – 1. 11. 2021

1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 k nájemní
smlouvě ze dne 18. 2. 2000 uzavřené mezi městem
Slavkov u Brna a společností GOLF INVEST AUSTERLITZ,
a.s., se sídlem Na golfovém hřišti 1020, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 63495201, jehož předmětem je vypuštění valorizace a prodloužení doby nájmu do 31. 12. 2025 dle
předloženého návrhu.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském
pachtu na část pozemku parc. č. 2886/2, zahrada o výměře cca 26,5 m2 v k. ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví
města s paní Martou Chalupovou s ročním pachtovným
ve výši 37 Kč dle předložené důvodové zprávy.
3. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, týkající se pozemků parc. č. 287/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, parc. č. 319 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 320/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 446 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
parc. č. 448 – ostatní plocha, ostatní komunikace, vše
v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem „Přeložka STL plynovodu v obci Slavkov
u Brna v rámci stavby „III/0501 Slavkov u Brna – průtah“, číslo stavby: 8800090635“) v předloženém znění.
4. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku, spočívající ve vybudování přípojky plynu s manželi
Jiřím Hrabovským, a Jitkou Hrabovskou na pozemku
parc. č. 2056/1 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
5. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností Zahradní Centrum, a.s., se sídlem náměstí Svornosti 2573/6, 616 00 Brno, IČ: 077 29 693 dle předloženého návrhu.
6. RM schvaluje uzavření dohody o převodu práv
a povinností s organizací Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem ČSA
1676, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 708 90 471 dle předloženého návrhu dohody.
7. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo na stavební práce na akci „Rekonstrukce ul. Malinovského“ se společností SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60,
620 00 Brno, IČ 48035599 v předloženém znění.
8. RM vylučuje na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce: „Rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice čp. 64“ z dalšího procesu zadávacího řízení uchazeče MAXUS Light
s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČ: 28617274.
9. RM rozhoduje na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, že nejvýhodnější nabídka na akci „Rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice
čp. 64“ byla předložena uchazečem ELEKTRO PLUS, spol.
s r.o., Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno, IČ: 47917059.
10. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o dílo
na akci „Rekonstrukce silnoproudu a slaboproudu v budově radnice čp. 64“ se společností ELEKTRO PLUS, spol.
s r.o., Gargulákova 1647/34, 614 00 Brno, IČ: 47917059.
11. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností JIMI CZ a.s., IČ: 253 13 436 na rozšíření kamerového systému dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.
12. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, Zlatá Hora 1228, Slavkov u Brna, s paní Marií Ohniskovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.
13. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, s Alenou
Vejvodovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.
14. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna, s paní Alenou Čmielovou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 1 rok a nájemné stanoveno ve výši 150 Kč/m2.
15. RM bere na vědomí obsah jednání komise pro rege-

neraci městské památkové zóny Slavkov u Brna č. 2 /2021.
16. RM schvaluje uzavření smlouvy se společností
MUNIPOLIS s.r.o., IČ 29198950, Londýnské náměstí
886/4, 639 00 Brno, v předloženém znění.
17. RM schvaluje uzavření smlouvy o vydávání periodického tisku Slavkovský zpravodaj se společností
BM typo, s.r.o., IČ 04862929, se sídlem Zelnice III 1614,
684 01 Slavkov u Brna.
18. RM schvaluje darovací smlouvu na bronzovou
sochu Tomáše Garrigua Masaryka v hodnotě 95.000 Kč
s prof. Milošem Táborským CSc., FESC, MBA, IČO
43911595, DIČ CZ6210051210, jako dárcem a městem
jako obdarovaným.
19. RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Slavkov u Brna
a Zámkem Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace,
se sídlem Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
00373320, v předloženém znění.
20. RM schvaluje podání žádosti o obnovu zápisu
ochranných známek č. 491334, 491335, 491336 u Úřadu průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6-Bubeneč.
21. RM schvaluje předložený organizační řád městského úřadu včetně změny názvu odboru bytového
a tepelného hospodářství na odbor správy budov a tepelného hospodářství s účinností od 1.1.2022.
22. RM schvaluje předložený „Plán zimní údržby
na sezónu 2021/2022“
23. RM bere na vědomí informaci o žádosti ZS-A
o dotaci pro rok 2022.
24. RM schvaluje revokaci usnesení č. 1730/115/
RM/2021, bod II. – prodej neupotřebitelného majetku
dle postupu navrženého v důvodové zprávě.
25. RM schvaluje Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace vyřazení neupotřebitelných spotřebičů (klimatizační jednotky) v celkové
pořizovací ceně 200 000 Kč.
26. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Domu
dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace
na školní rok 2021/2022 v předloženém znění.

129. schůze RM – 15. 11. 2021

1. RM schvaluje rozpočtová opatření v předloženém
znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 281/18/ZM/2020 ze dne 7. 12. 2020, které
pověřuje radu města schvalovat a provádět změny rozpočtu na rok 2021 formou rozpočtových opatření
2. RM doporučuje ZM schválit soubor rozpočtových
opatření v předloženém znění
3. RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje části
pozemku parc. č. 1827 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 80 m2 dle předložené žádosti.
4. RM doporučuje ZM schválit výkup části pozemku
parc. č. 438/1, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov
u Brna o celkové výměře 25 m2 označené v přiloženém
geometrickém plánu č. 3795-4120029/2021 jako pozemky parc. č. 438/3 (o výměře 7 m2) a parc. č. 438/4 (o výměře 18 m2) v k.ú. Slavkov u Brna od paní PharmDr. Moniky
Faltínové do vlastnictví města Slavkov u Brna za kupní
cenu ve výši 33.500 Kč (1.340 Kč za m2) stanovenou
znaleckým posudkem č. 801-07/21. Náklady spojené
s převodem nemovitosti hradí město. Daňové povinnosti
budou splněny dle platných právních předpisů.
5. RM souhlasí s výpovědí z nájemní smlouvy uzavřené dne 1. 9. 2014 se společností MERIDIE s.r.o. v případě,
že nebude dlužné nájemné uhrazeno do 30. 11. 2021.
6. 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 pozemku parc. č. 3596/6 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města, dle
přiloženého návrhu smlouvy a geometrického plánu č.
3788-4482/2021 (stavba s názvem „Slavkov u B., kabel
NN Kašpárková“) v předloženém znění.
7. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody o pod-

mínkách vybudování stavby na městském pozemku, spočívající ve vybudování přípojky splaškové kanalizace, vodovodní přípojky, sjezdu a přístupového chodníku s paní
Janou Vítkovou, bytem na pozemku parc. č. 1339 v k. ú.
Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
8. RM schvaluje na základě podaných nabídek uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku pod názvem:
„Sadové úpravy, ul. ČSA, Slavkov u Brna“ se Zbyňkem Rozkopalem, Široká 727, 683 52 Křenovice, IČ:
740 90 402 dle předloženého návrhu SOD.
9. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Fügnerova 109, 684 01, Slavkov u Brna,
s paní Blankou Pjaterovou. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné stanoveno
ve výši 150 Kč/m2.
10. RM schvaluje poskytnutí finančního daru Domovu pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, sídlo
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice, IČ: 00209392 na aktivizační činnost ve výši 10.000 Kč.
11. RM schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi
městem Slavkov u Brna jako dárcem a Domovem pro
seniory Sokolnice, příspěvková organizace jako obdarovaným, v předloženém znění.
12. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace
spolku Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Slavkov u Brna, sídlo Československé armády 252,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70901767 ve výši 35 000 Kč.
13. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace se spolkem Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu Slavkov
u Brna, sídlo Československé armády 252, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70901767, v předloženém znění.
14. RM doporučuje ZM schválit změnu č. 1 stanov
Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice, kterou
se mění článek XII. Financování hospodaření Svazku
odst. 1 písm. c) a nově zní: „c) pravidelný roční vklad
každého člena je splatný ke dni 31. 3. Pravidelný roční
vklad každého člena se stanoví ve výši 250 Kč za každého žáka hlášeného k trvalému pobytu na území člena
Svazku a zapsaného do kterékoliv školy v k.ú. Slavkov
u Brna ke dni 30. 9. předcházejícího roku, v němž je
vklad splatný.
15. RM zvolit do funkce přísedícího Okresního soudu
ve Vyškově pro funkční období let 2022–2025 tyto kandidáty: Mgr. Zdeňku Zukalovou, Mgr. Hanu Mrázovou, Mgr. Hanu
Červinkovou, Mgr. Bc. Radomíra Zemánka, Mgr. Martinu Poláškovou, Mgr. Petru Pospíchalovou Nedvědovou.
16. RM schvaluje uzavření předloženého Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při poskytování servisní
podpory IT se Zámkem Slavkov – Austerlitz, příspěvková
organizace, se sídlem Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 00373320.
17. RM schvaluje převod prostředků z rezervního
fondu do fondu investic a jeho napojení (ZS-A).
18. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 10, související s přijetím dotace z JMK (ZS-A)
19. RM schvaluje podmínky zadání veřejné zakázky
dle výběrového řízení ze dne 10. listopadu 2021 (ZS-A)
20. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS
č.11/2021 v předloženém znění.
21. RM schvaluje rozpočtovou změnu Základní škole
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
v přeloženém znění. RM schvaluje převod finančních
prostředků ve výši 401 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu organizace. RM schvaluje čerpání finančních prostředků ve výši 401 000 Kč z investičního
fondu na veřejnou zakázku Výměna osvětlení sportovní
haly ZŠ Komenského.
22. RM schvaluje Základní škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace upravený odpisový
plán organizace pro rok 2021.
23. RM bere na vědomí informaci o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu – Výměna osvětlení
sportovní haly ZŠ Komenského.
Úplné znění na www.slavkov.cz
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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 ví
kend vrátí o 216 let zpět. Bude vzpomínat
na jednu z nejzásadnějších evropských bitev,
v níž francouzský císař Napoleon Bonaparte
2. prosince 1805 porazil koaliční Rakousko –
Ruskou (s podporou Anglie) armádu a při níž
bojovalo téměř 160 tisíc vojáků.
Návštěvníci letos mohou na vlastní kůži za
žít historické události, jako například nocování
císaře a cara na zámku nebo připomenutí Na
poleonova triumfu v zámeckém parku. Tváří
sobotního programu bude opět herec Václav
Vydra v roli francouzského pobočníka. Ná
vštěvníci můžou zažít také dvě bitevní ukázky
v dobových kulisách – první se ve spodní čás
ti parku odehraje za denního světla ve 12.00,
druhá pak ve 20.00 diváky vtáhne do noční
šarvátky zapojením děl a pyrotechnických
efektů. V sobotu návštěvníci kromě historické
ho programu zažijí i řemeslný jarmark na Pa
lackého 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 můžou 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 piet
ních akcí bitva u Slavkova 1805 je Česká te
levize.

PROGRAM VZPOMÍNKOVÝCH AKCÍ
Čtvrtek 25. 11.

18.00	Mše za padlé oběti bitvy u Slavko
va, chrám Vzkříšení Páně
19.00
Felix Slováček – galakoncert
Historický sál zámku
	Vstup zdarma, pořádá Mohyla míru
– Austerlitz, o.p.s.

Pátek 3. 12.

19.00	Příjezd rakouského císaře a ruské
ho cara, nádvoří zámku
19.30	Pietní chvíle v kapli zámku
20.00–22.00 Speciální prohlídky zámku
a empírový ples

Sobota 4. 12.

09.00–20.00 Předvánoční jarmark na náměstí
+ Husova ulice
09.00–19.00 Předvánoční jarmark na nádvoří
zámku
10.00	Zahájení s nástupem vojáků u rad
nice, Palackého náměstí
12.00	Slavkov 1805 – prolog, inscenova
ná bitevní ukázka „Seržant Barbie –
část 1“, zámecký park, spodní část
13.00–17.00 „Tenkrát ve Slavkově 1805“ (ko
mentované ukázky vojenského vý
cviku a bitevních střetů), Palackého
náměstí
17.30	Předávání medailí zakladatelům
tradice vzpomínkových akcí, Histo
rický sál zámku
19.45	Defilé vojáků městem
20.00	Slavkov 1805 – noční bitevní ukáz
ka „Seržant Barbie – část 2“
	střet v dobové vesničce s pyro
technickými, efekty zakončený
ohňostrojem, zámecký park, spodní
část

Akce v okolí

27. 11. Pochod slavkovským bojištěm
27. 11. Pochodňový průvod Holubice
28. 11.–3. 12. Pochod IV. kolony Kolowrat
z Olomouce do Tvarožné
30. 11.	Mše svatá za oběti bitvy u Slavkova
v Újezdě u Brna
30. 11.–1. 12. Vyškov v roce 1805
1. 12.	Setkání s napoleonskými vojáky,
bitva na návsi a přehlídka (obec
Kučerov)

Pátek 3. 12.

• Francouzi v Křenovicích
• Pietní akt ve Šlapanicích
• Ohně na Žuráni
• Jiříkovické ohně
• Vzpomínkové akce ve Zbýšově

Sobota 4. 12.

• Běh na Mohylu míru (start ze skautské zá
kladny ve Slavkově u Brna)
• Burza militárií ve Šlapanicích (Město Šla
panice)
• Slavkovské slunce na Žuráni, přehlídka fran
couzských jednotek
• Pietní akt Jiříkovice
• Pietní akt v Tvarožné (obec Tvarožná)

• Nástup koaličních armád u Tvarožné
14.00
Rekonstrukce bitvy pod Santonem (vstup je bezplatný, zpoplat
něna je pouze tribuna)
• Pietní pochod k božím mukám v Křenovi
cích

Neděle 5. 12.

11.00	Bitevní střet v zámeckém parku
v Sokolnicích
12.00	Pietní akt na Mohyle míru, Prace
Kompletní program akcí v celém regionu
naleznete na www.1805.cz

Poděkování za podporu
Vzpomínkových akcí

Program Tenkrát ve Slavkově 1805 se může
uskutečnit také díky podpoře těchto firem
a organizací. Děkujeme!
Akce se uskuteční za podpory
Jihomoravského kraje a města Slavkov u Brna

Hlavní partner
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olo
mouc a.s.
PROSTAVBY a.s.
PEGAS – GONDA s.r.o.
Partner
KALÁB – develop s.r.o.
MIRROR Development s.r.o.
SWIETELSKY stavební s.r.o.
TOCHÁČEK spol. s r.o.
Lohmann & Rauscher, s.r.o.
Liko-s, a.s.
SASTA-CZ, a.s.
KALÁB s.r.o.
SKR stav, s.r.o.
Fanoušek
Slavkovský pivovar, s.r.o.
Hlavní mediální partner
Česká televize
Mediální partner
Český rozhlas Brno

vs

Uzavírka Palackého náměstí
bude až do neděle
Vzpomínkové akce na bitvu u Slavko
va si vyžádají uzavírku Palackého náměstí
a Husovy ulice od pátku 3. prosince 17.00
až do neděle 5. prosince 13.00. Husova ulice
bude otevřená, jakmile bude řádně uklizena.
Žádáme proto všechny řidiče, aby zde
v tento čas NEPARKOVALI. Tento prostor
totiž budeme připravovat na tradiční řeme
slný a vánoční jarmark, který se uskuteční
po celý den v sobotu 4. prosince. Vjezd je
povolený pouze zásobování na povolení
Policie České republiky.
Nedodržení této uzavírky může vést
ke zpoplatnění odtahu vozidla.
vs
Děkujeme za pochopení.
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Oprava barokních soch jde příští rok do finále
Unikátní soubor téměř padesáti soch umís
těných pod širým nebem ve slavkovském zá
meckém parku bude příští rok kompletně zre
novován. Město Slavkov u Brna totiž schválilo
poslední vlnu restaurování vápencových skulp
tur z počátku osmnáctého století. Restaurátoři
pod vedením Josefa Červinky se od jara příští
ho roku začnou věnovat dalším čtyřem vázám,
sousoší Krista a Boha Otce a jednomu torzu.
Podle něj by však město nemělo v ochraně
soch polevovat ani po ukončení náročných
prací. Mušlový vápenec je totiž velmi citlivý

Foto: archiv MÚ

na povětrnostní podmínky. „V průběhu restau
rování testujeme různé možnosti, jak v bu
doucnu sochy ošetřovat, aby byla prodloužena
jejich životnost,“ uvedl Josef Červinka.
Jedinečné dílo od autorů Giovanni Giulia
niho a Ignáce Lengelachera tak po pěti letech
získá bělostný vzhled a kompletní péči. Na fi
nancování renovací se po celou dobu výrazně
finančně podílí ministerstvo kultury a město
Slavkov u Brna, které je také majitelem vzác
ného souboru. Kompletní práce budou stát cca
vs
5 milionů korun.

Nové kamery pohlídají okolí škol i nádraží
Bezpečnost dětí i dlouhodobé potíže s řá
děním vandalů. Slavkov nainstaluje šest mo
derních kamer napojených na centrální pult
městské policie v okolí základních škol, míst
ní polikliniky, ale také obou nádraží.
Nové moderní kamery tak přibudou zejmé
na v ulici Tyršova a Malinovského v nově zre
konstruovaném úseku. Primárně tam kamery
budou sloužit pro kontrolu bezpečnosti ško
láků. Smyslem je zejména zklidnění dopravy,
kterého chceme dosáhnout i díky dokonče
ným stavebním úpravám.
Na vandaly si strážníci posvítí především
na autobusovém nádraží. Je to totiž místo,
kde strážníci řeší vandalismus a „nájezdy“
různých partiček už delší dobu. Zdejší kamery
budou monitorovat zároveň i hřiště hned ved
le samotného nádraží.
„Dalším místem, kde je budeme doplňo
vat a vyměňovat, je vlakové nádraží. I zde je
hlavním důvodem zajištění pořádku a bezpeč

nosti. Kamery s nočním viděním a záznamem
budou napojeny na centrální pult městské
policie, která tak bude mít možnost sledování
všech těchto lokalit z jednoho místa,“ infor
moval starosta města Michal Boudný.
„Kamery fungují nejen jako prevence proti
vandalům. Záznam z kamer nejednou poslou
žil i státním policistům k dopadení kriminál
níků. Na kamerách se také často ukázalo, kdo
ukradl kolo, poškrábal cizí auto nebo ztratil
peněženku,“ přiblížila praxi velitelka slav
kovských strážníků Radmila Fialová.
V takovém případě ze záznamů strážníci
dohledají potřebné informace a buď případ
řeší sami, nebo ho předávají policistům dle je
jich kompetencí. „Samozřejmě, že se nám po
dařilo párkrát vidět dopravní nehodu, krádež,
znečištění veřejného prostranství nebo vanda
lismus v přímém přenosu. Na tohle ihned re
agujeme a jdeme to řešit. Díky systému jsme
policii pomohli vyřešit spoustu případů. Sys
tém je zároveň i prevence a ve městě se určitě
osvědčil,“ prohlásila Fialová.
Kamery hrají už v současnosti významnou
úlohu pro zajištění bezpečnosti města. „Sys

tém u nás zatím zahrnuje čtrnáct kamer v šes
ti lokalitách, nově tento počet tedy naroste
na dvacet. Další dvě kamery jsou pak umís
těny v prostorách domu s pečovatelskou služ
bou a polikliniky,“ shrnul Michal Boudný.
S využitím textu z Vyškovského deníku
Veronika Slámová

Poděkování za sdílení
na facebooku
Ztracený pes, zatoulaná kočka, zapome
nuté kolo nebo vypadnutý mobil. Nejen ta
kové bytosti a věci skončí často na služebně
městské policie nebo na podatelně úřadu.
Díky masivnímu sdílení fotek se ztrace
nými zvířaty a věcmi na zveřejněných
na městském facebookovém profilu se daří
najít majitele v rekordních časech, často
do několika desítek minut. „Někdy se stane,
že odchytíme psa a ještě než stihneme ce
lou věc zaprotokolovat, majitel už přichází
na služebnu,“ popsala velitelka městských
vs
strážníků Radmila Fialová.

Údržba chodníků v zimě se často nedaří kvůli
špatně zaparkovaným autům
Přichází zimní období a s ní souvisejí
cí údržba, jejíž cílem je zmírňování závad
ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komu
nikacích. Každoročně registrujeme stížnosti
s údržbou především chodníků. Chtěl bych
touto cestou požádat právě vás řidiče, abyste
byli ohleduplní při parkování aut u chodníků
jak při kolmém, tak i při podélném stání. Čas
to, zvláště na sídlišti Zlatá Hora, řidič zastaví
koly až o obrubník přičemž půdorys vozu za
sahuje daleko nad chodník a strojní technika

údržby tudy nemůže projet. Stejný problém je
i u podélného stání u krajnice, kdy vůz zasahu
je do chodníku navazujícího na silnici. Pokud
se dá projet přes trávník, tak to má své řešení.
Je-li však na druhé straně chodníku od auta
pevná zábrana jako vysoký obrubník, strom,
rozvaděč, sloup veřejného osvětlení atd., nelze
tudy projet a provést ošetření povrchu. Ještě
jednou, chodník slouží chodcům a ne pro par
kování aut. Děkujeme za pochopení.
Petr Zvonek, ředitel Technických služeb

Foto: archiv TSMS

Oznámení o ceně vodného a stočného
Vodovody a kanalizace Vyškov oznamují,
že od Nového roku je cena vodného a stočné
ho stanovena na 99,99 korun za 1 m3.
Spotřeba k 31. 12. 2021 bude v souladu se
zákonem a odběratelskými smlouvami stano
vena výpočtem z denních spotřeb fakturova
ného období. Odběratel má také možnost stav
vodoměru k 31. 12. 2021 nahlásit. Z důvodů
nutnosti okamžitého zpracování tak však musí

učinit nejpozději do 3. ledna 2022, a to vý
hradně prostřednictvím webových stránek
www.vakvyskov.cz.
Podmínkou pro přijetí a následné zpra
cování samoodečtu vodoměru, zadaného
ve formuláři „Hlášení o stavu vodoměru“, je
vyplnění správného a úplného čísla OM a ná
zvu OM (odběrného místa), které je uvede
no na smlouvě nebo faktuře, a datum odečtu

31. 12. 2021. Odečty zadané bez uvedených
údajů nebo k jinému dni než 31. 12. 2021 ne
budou zpracovány.
Cenové oznámení s účinností od 1. ledna
2022 (ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH)
Vodné
53,37
Stočné
46,62
vs
Celkem 99,99
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Klub seniorů informuje
Jak začít a co psát, toť
otázka. Koronavirus řádí
a omezuje vše, co nás
baví. Akce jedna za dru
hou se ruší, a tak nám
nezbývá, než vydržet
a s koncem roku si usilovně přát, bude lépe,
zase se vše vrátí do normálních kolejí.
Den zdraví se neuskutečnil, nad vánočním
posezením je veliký otazník. Doufám, že stá
vající situace, i přes svou nevypočítatelnost, se
uklidní a budeme se moci přeci jenom sejít 7.
prosince. Jediné aktivity, které zatím probíha
jí, jsou pravidelná pondělní posezení v klubu
seniorů s popovídáním, u kafíčka, které nám
ochotně, obětavě, s úsměvem a šaramantně
nabízí a připravuje pan Mezník. I když je také
senior, jde mu to výborně.
Další pravidelnou aktivitou jsou středeční
vycházky pod vedením našeho Františka Na
vrátila. I když jsme hory uzamkli, to hlavně
kvůli nevyzpytatelnosti počasí, vycházky po

Střílky • Foto: 2x archiv KS

kračují. Účast je stále vysoká, nálada výborná
a vybrané hospůdky, kde se po absolvované
trase končí, náladu nekazí, žaludky potě
ší. Však si také činnosti našeho turistického
vůdce povšiml i Jihomoravský kraj, když
ho na den seniorů 26. září ocenil diplomem,
podepsaným samotným Ing. Petrem Petkov
ským.
V době, kdy se k vám dostane tento zpravo
daj, budou už jen vzpomínat na chvíle stráve
né v termálních lázních Mošoň v Maďarsku,
kam se jelo po druhé. Možná ti, ke kterým se
nedostala informace, ještě stihnou navštívit
29. 11. klubovnu, kde si budete moci zkusit
vyrobit vlastní vánoční dekorace, materiál si
ale přineste s sebou.
Braňme se plakat nad nepřízní osudu, po
časí a čeho všeho, ale aktivně zahánějme vše
nemilé. Já mám radost z toho, že budu mít
rok času na to vymýšlet, čím vás potěšit. Tak
něco z výletů.

Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Slavný kardiolog věnoval městu další stromy.
V ulici Pod Vinohrady zakořenila javorová alej
V polovině října proběhla výsadba dvaceti
javorů v ulici Pod Vinohrady. Tyto vzrostlé
stromy věnoval našemu městu předseda České
kardiologické společnosti, pan profesor Miloš
Táborský, který v našem městě dlouhodobě
žije. Pan profesor tak navázal na výsadbu ja
vorů v ulici Slunečná (za lázeňským domem
B. Braun), kterou loni městu rovněž věnoval.
„V posledních měsících zakořenila ve Slav
kově více než stovka nových stromů. Mám
obrovskou radost, že tato aktivita už není
pouze v režii města, ale že k ní přistupují
sami občané i firmy, kterým záleží na naší
budoucnosti. Velmi si vážím aktivity pana
profesora, který městu věnoval tento velmi
cenný dar již podruhé s příslibem další spo
lupráce,“ okomentoval starosta města Michal
Boudný. Město v uplynulém měsíci zorgani
zovalo první ročník výsadby ovocného sadu
jako alternativu pro přivítání nových občánků.

Další desítky stromů vysadili místní myslivci.
S výsadbou v lokalitě Kozí hory chce město
pokračovat i na jaře příštího roku. Jakoukoli
vs
pomoc s těmito plány uvítáme.

Foto: 2x archiv MÚ
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Ulice Malinovského je opravená! Do finále míří
i další dopravní stavby
Jedna z hlavních dopravních uzavírek
v centru města je „odšpuntovaná“. Řidiči už
můžou projíždět a parkovat na ulici Malinov
ského v blízkosti polikliniky a škol. V okolí
stavby se budou ještě ladit detaily jako napří
klad zprovoznění veřejného osvětlení nebo
úpravy zeleně a částí chodníků. Auta už tudy
ale můžou projíždět po novém povrchu.
Kvůli zpomalení provozu v okolí škol
se ulice dočkala zejména úpravy šířkové
ho uspořádání ulice. Nájezd od polikliniky
se zúžil, tak aby děti měly kratší cestu přes
přechod. Změny se také dočkala křižovatka
u kostela poblíž mateřské školky. I zde si do
pravní policisté vyžádali úpravu tak, aby byli

řidiči donuceni co nejvíce sešlápnout nohu
z plynu. V ulici jsou nainstalovány také dva
nové zpomalovací prahy. Přibylo také ně
kolik parkovacích stání a moderní veřejné
osvětlení. Nové dlažby se dočkal i prostor
před hasičskou stanicí. Úsek bude také moni
torovaný kamerami.
Do finále jde i další významná dopravní
stavba – oprava ulic Boženy Němcové a Li
dické. Zprůjezdnění je naplánováno na začá
tek prosince.
Stavební práce probíhají také v ulici Ná
dražní, kde stavaři začali s rekonstrukcí chod
níku. Ulice se do konce roku dočká také no
vého asfaltového povrchu na silnici. Doprava

Začátek rekonstrukce, červen 2021

Dokončování první etapy

Druhá etapa v průběhu prací

zde bude po celou dobu průjezdná s omeze
ním. Nového chodníku se také dočkají v ulici
Slovákova. Tady začali stavaři s rekonstrukcí
severní strany. Práce zde budou přerušeny
před vánočními svátky a pokračovat budou
po Novém roce.
V příštím roce dopravní stavby neutich
nou. Stavaři budou pokračovat s rekonstrukcí
průtahu městem – bagry se zakousnou do sil
nice v ulici Slovákova, Kollárova, Špitálská
a Bučovická. Smyslem bude nejen oprava sa
motné vozovky, ale i vybudování parkovacích
stání, veřejného osvětlení, nových přechodů
i úprav křižovatek. Podél celého průtahu se
vs
také budou opravovat chodníky.
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Pohledy na nový povrch • Foto: 4x archiv MÚ

Dokončování druhé etapy

Pohled z Tyršovy ulice na hotové dílo • Foto: 10x L. Jedlička

Berušky si hrají s podzimem
V mateřské škole je
podzim se svými barvami
pro děti atraktivním obdo
bím. Děti se učily pozná
vat znaky této roční doby
a povídaly si o dění a změ
nách v přírodě.
Brouzdat se spadaným listím je pěkná zába
va. Děti si v něm dokázaly pěkně zadovádět.
Nasbírané listí děti lisovaly, barvily, lepily.
Vyráběly si lucerničky, na které využily zava
řovací sklenice různých velikostí.
Nejvíc děti bavilo vydlabávat semínka
z dýně, kterých měl obří plod opravdu mnoho.

Třída Berušek • Foto: 3x archiv MŠ Zvídálek

Děti mají velmi rády práci s lepidlem. Tak
jsme si ho sami „uvařili“ z mouky a vody.
Starší děti si vytvořily zajímavé podzimní de
korace.
Spoustu zajímavého se dá prožít i s obyčej
ným ovocem a zeleninou. Děti plody ohmatá
valy, vážily, počítaly, došlo i na bádání lupou.
Následně děti ovoce nakrájely a napíchaly
na párátka. Výborné ovocné jednohubky snad
ochutnal každý.
Nasbírané přírodniny v parku nám poslou
žily ke zkoumání, manipulaci a experimento
vání. Barevný podzim jsme si krásně užili!
Paní učitelky z Berušek
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Tyršovka má novou venkovní učebnu.
Daroval ji Slavkovák
Tento měsíc proběhla kolaudace a předá
ní venkovního přístřešku na Základní škole
Tyršova. Přístřešek bude v teplých měsících
sloužit jako přírodní učebna pro žáky základní
školy.
Celé dílo v hodnotě 800 000 korun reali
zovala a následně věnovala škole firma AUS
TRA s.r.o. zastoupená jejím majitelem panem
Petrem Matuštíkem. „Velmi děkuji za tento
hodnotný a hlavně užitečný dar naší škole.
Věřím, že nová učebna bude hojně využíva
ná a v této nelehké době přispěje ke kvalitní

a příjemné výuce žáků,“ poděkoval starosta
Michal Boudný. 
vs

Foto: 2x archiv MÚ

Základní škola Tyršova

www.zsslavkov.cz

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

Páťáci v divadle
Žáci pátých ročníků naší školy se dru
hé listopadové úterý vzbudili se sluníčkem
a dobrou náladou, s očekáváním návštěvy
divadelního představení na motivy knihy
Astrid Lindgrenové Ronja, dcera loupežníka.
Pro některé to nebylo nic nového, se svými
rodiči se pravidelně účastní kulturních akcí.
Jiným byla tato zkušenost prozatím velkou
neznámou. Slavnostně se oblékli, připomněli

si pravidla a normy chování v průběhu ná
vštěvy divadla, které se jim jistě budou hodit
i do budoucna. Tiše zasedli na svá místa a ne
trpělivě očekávali první zvuky a tóny příběhu
o dvou znepřátelených loupežnických rodech
a o dvojici zamilovaných, Ronje a Birkovi.
Zaposlouchali se do nádherných písní, na kte
rých se podílel jeden z nejvýraznějších skla
datelů současné polské hudební scény, Piotr

Klimek. Děti se nechaly strhnout hudebně
podkreslenou atmosférou hry, spontánně se
zapojovaly do děje a písní gesty, výkřiky údi
vu a tleskáním.
Pevně doufáme, že si všichni zúčastnění
odnesli ty nejhezčí zážitky. Námět k dalším
činnostem ve škole jsme získali i my, učite
lé, abychom mohli s dětmi rozvíjet diskusi
lh
na téma jinakost a tolerance.

Workshopy pro žáky 6. a 7. ročníků
Na úterý 26. října 2021 jsme pozvali pra
covníka MAP Slavkovsko pana Mgr. Hrozka,
který pro žáky 6. a 7. ročníků připravil semi
nář na téma internetové bezpečnosti.

Obsahem semináře byly užitečné informace
k zabezpečení přístupu na různé internetové
služby (hesla…), k možným nástrahám práce
v prostředí internetu, k rizikům online komuni

kace a podobně. Tato beseda netradiční formou
doplnila informace, které dostávají žáci během
výuky předmětu Práce s počítačem na téma bez
pečnosti při využívání výpočetní techniky. sf

Divadelní představení
pro třetí ročník
Ve čtvrtek 4. listopadu se žáci třetích
tříd vypravili do divadla Radost v Brně
na veselé a zábavné představení Pipi
Dlouhá punčocha. Rozpustilá copatá
Pipi se spolu s kamarády Tomym a Ani
kou podívala do školy, na jarmark, na ti
chomořský ostrov, naučila děti smažit
ňamňamce a zpívat píseň o strašlivých
pirátech, poradila si s policajty i tuláky,
zkrotila tygra a nakonec všechny za
chránila před skutečnými piráty.
Napínavé příběhy, plné neobvyklých
dobrodružství, písniček a radosti ze ži
vota se dětem velmi líbily a i přes nut
né dodržování přísných hygienických
opatření jsme se všichni v divadle vý
borně pobavili.
rp

Prvňáci na návštěvě v DDM • Foto: archiv školy

Přírodovědná exkurze
K probíranému učivu (horniny) jsme pro
deváté třídy uspořádali v půlce října přírodo
vědnou exkurzi.
Žáci mohli na vlastní oči vidět krasové
jevy (jeskyně, krápníky, závrty, ponor a pro

padání vodního toku do podzemí). Snažili
jsme se, aby pochopili, že co je vzácné a je
dinečné, to si zaslouží ochranu. Věříme, že
prolézání jeskyní při svitu vlastních svítilen
a čelovek v nich zanechá trvalou vzpomínku.

Díky projektu, do kterého se škola zapojuje,
byla exkurze pro žáky zdarma. Na akci jsme
spolupracovali s odborníky ze Správy CHKO
Moravský kras.
Petr Zemánek, učitel přírodopisu
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Zlatá Hora má staronové dětské hřiště
Zastaralé dětské hřiště ve střední části síd
liště Zlatá Hora vystřídaly nové atrakce. Měs
to ve spolupráci s Nadací ČEZ a společností

LIDL kompletně vyměnilo stávající prvky
za nové, včetně dopadových povrchů. Děti
si tak můžou hrát na nových prolézačkách

Foto: archiv MÚ

Základní škola Komenského

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

s klouzačkou, houpat na síťové houpačce
i v domečku na pružinách. Přibyl i kuželový
kolotoč s prolézací sítí.
Cena za nové hřiště dosáhla téměř 900 ti
síc korun včetně daně. Půlmilionovou částkou
přispěla Nadace ČEZ prostřednictvím progra
mu Oranžová hřiště. Dalších 75 tisíc korun
poputovalo od společnosti LIDL. Zbylé pení
ze se hradí z rozpočtu města.
Prostřednictvím grantového programu
Oranžové hřiště pomáhá Nadace ČEZ obcím
a městům financovat výstavbu a rekonstrukce
venkovních hřišť již od roku 2003. Hřiště mají
mnoho podob. Nejčastěji vznikají dětská,
sportovní a multifunkční hřiště v blízkosti ma
teřských a základních škol. Každé je tzv. šité
na míru pro každého, kdo umí zdravě aktivně
trávit svůj volný čas. Ve Slavkově u Brna po
mohla nadace vystavět i dětské a workoutové
hřiště v areálu stadionu.
vs

www.zskomslavkov.cz

Návštěva městské
knihovny
Hned první školní den po podzimních prázd
ninách navštívila třída V. B městskou knihovnu
ve slavkovském zámku.
Pracovníci knihovny žákům ukázali prostory
knihovny, vysvětlili, jak jsou knihy v knihovně
uspořádány a jak se vyhledávají, a také jak se mo
hou zájemci mladší 15 let stát čtenáři knihovny.
Poté žáci zkoušeli vyhledávat konkrétní knihy
v regálech dětského oddělení podle tematických
skupin – pohádky, říkadla a básničky, příběhy,
mládež a naučná literatura. V poslední části ná
vštěvy se žáci sami volně pohybovali po celé
knihovně, v regálech vyhledávali knihy podle
svého zájmu a začínali je číst.
Zbývá jim popřát, ať jim toto čtenářské nadšení
Radek Svoboda
vydrží co nejdéle.

Výtvarná výchova bez štětců, papírů, nůžek a lepidel
Pěkného podzimního počasí jsme využili
s žáky k tvoření v přírodě. Vyrazili jsme v hodi

Land art v parku • Foto: 3x archiv školy

nách výtvarné výchovy do zámeckého parku, kde
jsme se věnovali uměleckému směru land art.

V úvodu jsme se nechali inspirovat již hoto
vými díly, na kterých jsme si ukázali, co tento
umělecký směr představuje. Land art v pře
kladu znamená zemní umění, neboli umění
země. Jde o práci v přírodním prostředí se
vším, co máme v přírodě k dispozici. Důle
žitý však není výsledek tvorby, ale především
prožitek z ní.
Zámecký park se oblékl do podzimního ka
bátu a nabídl nám snadno dostupný přírodní
materiál v podobě listů, kamínků, větví a kla
cíků, ze kterých začala vznikat umělecká díla.
Při sběru materiálu jsme se řídili pravidlem
„Netrhám, nelámu, neničím, pouze sbírám.“
Žáci pracovali ve skupinkách, ale některá díla
vznikala také individuálně. Zámecká zahrada
se tak proměnila na okamžik v galerii. Jeli
kož jsou ale díla land artu vystavena povětr
nostním vlivům, jsou nestálá. Proto vzniklo
i několik fotografií, které doprovázejí tento
Markéta Komárková
příspěvek.
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Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 221 204; info@zamek-slavkov.cz

www.zamek-slavkov.cz

Vánoční koncert Martina Křížky ve Společenském
centru Bonaparte
Jak jsme Vás již v minulém čísle zpravoda
je informovali, tak i v letošním roce pro Vás
chystáme Vánoční koncert Martina Křížky
a jeho přátel. Po roční nucené odmlce se opět
podařilo dát dohromady zajímavý program
písní, který Vám představí 18. prosince 2021
od 19 hodin čtveřice zpěváků společně s dět
ským pěveckým sborem při ZUŠ Františka
France za doprovodu živé kapely s podporou
smyčcového kvarteta Indigo. Budete se moct
těšit na autorské písně z vánočního CD, které
se ve Slavkově křtilo před několika lety, zazní
také oblíbené vánoční a pohádkové skladby
a nezapomeneme ani na tradiční vánoční pís
ně. Na koncertu se také v premiéře představí
nové autorské melodie, které by se měly obje
vit příští rok na novém vánočním CD.
Ve velkém sále SC Bonaparte se společně
s Martinem Křížkou na jevišti objeví a za
zpívá Marta Matějová, která je již tradičním
hostem vánočních koncertů. Stejně jako další
hosté je dlouholetou členkou Městského di
vadla Brno, kde ji můžete znát např. z před
stavení Bídníci, Mozart, Sliby Chyby, Pretty
Woman, Donaha a další.
Poprvé se ve Slavkově na vánočním kon
certu představí Radka Coufalová, držitelka
ceny Thálie 2006 za ztvárnění role Vypravěč
ky v muzikálu Josef a jeho úžasný pestroba
revný plášť. Radka má za sebou celou řadu
divadelních i televizních rolí, mezi které patří
např. Maria ve West side story, Líza v My fair
lady ze Zelňáku, Fany ve Funny Girl, Cosetta
v Bídnících atd. Na televizních obrazovkách
jste Radku mohli vidět také po boku Richarda
Krajča a Zuzany Kajnarové v celovečerním
filmu Comeback, dále v seriálech Četnické
humoresky, Ordinace v růžové zahradě atd.
Posledním letošním hostem je Oldřich
Smysl, který se spolu s pěti dalšími kole
gy z divadla v roce 2008 objevil v talentové
soutěži X Factor, kde bodovali coby sesku
pení ALL X. Oldřich má také za sebou celou
řadu divadelních rolí. Diváci jej mohli spat
řit na jevišti divadla Kalich, kde účinkoval
např. v představení Robin Hood, Osmý svě
tadíl nebo Krysař. V MdB hrál také v před
staveních Jesus Christ Superstar, kde ztvárnil
hlavní postavu Ježíše, dále pak Clauda Bu
kowského v muzikálu Hair. V současné době

je k vidění také v muzikálech Mamma Mia
nebo Grand Hotel.
Vstupenky na koncert si můžete zakoupit

v informačním centru na Palackého náměstí 1
nebo online na stránkách www.zamek-slav
kov.cz v sekci předprodej.
ZS-A

KALENDÁŘ AKCÍ – PROSINEC 2021

Nejkrásnější vánoční
stromeček

Datum hod. akce/místo konání pořadatel

Zámek Slavkov – Austerlitz vyhlašuje
soutěž pro místní školy a školky ve zdobení
vánočních stromečků. O víkendech 27. a 28.
11., 4. a 5. 12. a 11. a 12. 12. 2021 v čase
9.00–17.00 h. budou ve vstupní hale zámku
instalovány vánočně nazdobené stromečky
místních škol a školek.
Přijďte hlasovat o ten nejkrásnější! Vítěz
ný kolektiv čekají hodnotné ceny.
ZS-A

28. 11.		
3.–5. 12.		
5. 12.
13
11. 12.
9–13
15. 12.
19–20.30
18. 12.
19
19. 12.
19
23. 12.
9–17
24. 12.
11
26. 12.
11
31. 12.
20

Rozsvěcení vánočního stromu
Tenkrát ve Slavkově. Vzpomínkové akce
Mikuláš na zámku. Salla terrena a podzemí zámku
Vánoční fler jarmark. Nádvoří zámku
Setkání přátel Junáka. Klubovna Junáka, Nádražní 1664
Vánoční koncert M. Křížky s přáteli. SC Bonaparte
Vánoční příběh. Palackého náměstí
Betlémské světlo. Zádveří kostela
Vánočka 2021. Vánoční vyjížďka na motorce. Koláčkovo náměstí
Zavírání šoupátek na ploché dráze. Tréninkové hřiště na stadionu
Silvestrovský ohňostroj. Palackého náměstí

MÚ
ZS-A
ZS-A
ZS-A
Junák
ZS-A
Divadelní spolek
Junák
MK Austerlitz
MK Austerlitz
MÚ
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Jak na koupi vstupenky na čertovskou prohlídku
a mikulášské nadílky?
Mám zájem o „Mikulášská nadílka +
čertovská prohlídka“

V případě, že chcete jít na čertovskou pro
hlídku podzemí a poté si chcete vyzvednout
mikulášskou nadílku.
• zadejte do vyhledávače vstupenky.zamek
-slavkov.cz
• klikněte na „Mikulášská nadílka s čertov
skou prohlídkou“ (v případě, že chcete jít
na prohlídku a zároveň dostat nadílku)
• vyberte si čas, kdy chcete jít na prohlídku
13.00; 14.00; 15.00 h.
• zadejte počty vstupenek -> SEKTOR A =
dítě s nadílkou/ SEKTOR C = dospělý bez
nadílky, SEKTOR D = senior bez nadílky
• zvolte možnost eVstupenka, kterou obdržíte
na email a nemusíte nikam chodit
• do jména napište prosím jméno dítěte, které
nadílku dostane
• pokračujte dle nápovědy prodejního systému

Mám zájem o „Mikulášská nadílka
bez čertovské prohlídky“

V případě, že nechcete jít na čertovskou
prohlídku a máte zájem pouze o mikulášskou
nadílku pro vaše dítě.
• zadejte do vyhledávače vstupenky.zamek
-slavkov.cz
• zvolte možnost „Mikulášská nadílka“
v 16.00 h.
• zvolte možnost eVstupenka, kterou obdržíte
na email a nemusíte nikam chodit
• do kolonky jména napište jméno dítěte, které
nadílku dostane
• pokračujte podle nápovědy prodejního sys
tému
V případě nejasností nás kontaktujte na in
focentrum@zamek-slavkov.cz nebo na FB
ZS-A
Zámek Slavkov – Austerlitz.

Výtvarná soutěž – Zámecká
strašidla
Zámek Slavkov – Austerlitz
vypisuje soutěž pro školní rok
2021/ 2022 ve třech kategori
ích – děti MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2.
stupeň ZŠ a starší. Letošním té
matem jsou zámecká strašidla,
kterým krom podoby děti musí
vymyslet i originální jméno, a to
napsat na výkres. Ze zaslaných
děl vylosujeme 3 výherce z každé
kategorie. V březnu 2022, v rámci
zahájení sezóny, upořádáme ve vstupní hale
Zámku Slavkov – Austerlitz výstavu s veške
rými vašimi výtvory.

Technika je libovolná, jen
velikost je omezena na rozměry
A4 nebo A3. Pokud jste se roz
hodli zúčastnit se soutěže, tak
zde je pár technických pokynů.
Na druhou stranu výkresu napiš
te jméno autora, email a školu
(uvedením těchto údajů souhla
síte s GDPR).
Díla posílejte do konce února
2022 na adresu: Turistické infor
mační centrum Slavkov u Brna, Palackého nám.
1, 684 01, Slavkov u Brna / nebo vhoďte do poš
tovní schránky TIC Slavkov u Brna.
ZS-A
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Ohlédnutí za Svatomartinskými slavnostmi
Po loňské pauze jsme opět mohli uspořádat
Svatomartinské slavnosti.
Akce se konala na nádvoří slavkovského
zámku, kde se uskutečnil jarmark a proběhla
ochutnávka svatomartinských vín. Mladé víno
nám přivezl svatý Martin, kterého na panství
přivítal hrabě Kounic se svou chotí a s panem
starostou. Po příjezdu se děti mohly povozit
na Martinově koni.
O kulturní program se postarala ,,Chasa ze
Ždánic“ a k poslechu hrála formace ,,Karel
Gott revival Morava“.
Děkujeme návštěvníkům, kteří přišli i přes
velmi sychravé počasí.
Doufáme, že příští rok se zase sejdeme
a budeme pokračovat v této hezké tradici.
Ještě jednou díky všem zúčastněným a pře
jeme krásné podzimní dny.
ZS-A

Foto: 3x archiv ZS-A
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Vydařené hrůzostrašné prohlídky zámku

Foto na straně: J. Sláma
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Opustili nás
Otilie Nováková (69 let)
Jan Konupka (73 let)
Ivana Krbková (60 let)
Gustav Makula (83 let)
Josef Černík (69 let)
Milan Zvonek (87 let)
František Kumr (63 let)

11/2021

23. 10.
23. 10.
28. 10.
2. 11.
8. 11.
11. 11.
12. 11.

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

KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Vzpomínka
Časem se všechno změní i pláč ustane,
v srdci však bolest a vzpomínka na Tebe zůstane.
Dne 11. listopadu 2021 uplynulo 8 let, kdy nás naždy opustil náš syn, pan

MIROSLAV CENEK

Dne 29. listopadu by se dožil 60 let.
Za vzpomínku děkuje maminka, syn Miroslav a sestra Jana.
Vzpomínka
Loučení žádné, nezbyl Ti čas, jen velkou bolest zanechala jsi v nás. Vzpomínky
na Tebe v srdcích si zachovají, kdo rádi Tě měli, tak jako my, stále vzpomínají.

Dne 13. listopadu by oslavila 67. narozeniny paní

ALENA MARKOVÁ

a 24. prosince vzpomeneme na 7. výročí, kdy nás navždy opustila.
Rodina Andrlova.
Vzpomínka
Dne 14. listopadu 2021 by se dožila 86 let naše maminka, babička
a prababička, paní

DANA FRANKOVÁ
a 17. prosince 2021 si připomeneme 4. výročí jejího úmrtí.
S láskou a bolestí v srdci vzpomínají dcery Symona a Andrea s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínka
Zhasly oči plné lásky naší drahé maminky,
nezhasnou však nikdy na ni v srdcích naše vzpomínky.
Dne 16. listopadu uplynulo 6. smutné výročí, kdy nás navždy opustila paní

AUGUSTINA ANDRLOVÁ
Za tichou vzpomínku děkuje syn Eduard s rodinou.

mícháme
barvy, lazury, nátěry, omítky
Hradební 38, 684 01 Slavkov u Brna, t. 775 744 709

Vzpomínka
Dne 20. listopadu 2021 uplynulo 5 let od úmrtí pana

KLIMENTA KOHOUTKA,
slavkovského patriota a dlouholetého skauta.

Nový stolní kalendář
Historický Slavkov
plnobarevný!

S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 22. listopadu 2021 uplyne druhý rok, kdy nás navždy opustila paní

VĚRA MARKOVÁ
a 10. prosince by oslavila 70. narozeniny.
S láskou vzpomínají manžel Karel, syn Karel, syn Martin s rodinou
a sestra Anna s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Již v
PRODEJI!

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 25. listopadu 2021 uplynulo 19 let, kdy nás navždy opustil pan

MUDr. OTMAR STRACH

Zakoupíte v obou trafikách
na Palackého náměstí
ve Slavkově u Brna

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900

Uzávěrka pro inzerci: pátek 10. prosince

Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,
děkují manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Čas plyne a nevrací co vzal, ale v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.

Dne 25. listopadu 2021 uplynulo osmnáct let, kdy navždy odešel pan

JAROSLAV CHALOUPKA
Za tichou vzpomínku děkují manželka Zora,
dcery Lenka a Zora s rodinami.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři v ul.
Zelnice III 1614 od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 200 Kč. Oznámení lze
vyřídit i elektronicky – email info@bmtypo.cz. Platbu lze provést také elektronicky.
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Nový kříž byl požehnán
V sobotu 6. listopadu 2021 po po
ledni se sešla na konci kaštanové
aleje do Křenovic přibližně stovka
lidí, a to nejen ze Slavkova a Křeno
vic, ale i z okolí (např. z Rousínova,
z Velešovic, z Blažovic, ze Šlapanic
atd.), aby se zúčastnili žehnání ob
noveného kříže. Hřejivé slunečné
počasí pozdního babího léta vytvo
řilo příjemný rámec tohoto setkání.
A hřejivý byl i pocit z dobře vykona
né práce těch, kteří se o obnovu kříže
zasloužili.
V úvodu setkání zazněla skladba
Svatý kříži v podání Zámecké de
chové hudby ze Slavkova a sklad

Žehnání kříže • Foto: 2x P. Maleček

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Zavřela se kniha života, zůstaly jen vzpomínky.
Dne 30. listopadu 2021 to budou 4 roky, co nás navždy opustil manžel,
tatínek a dědeček, pan

ba Snění, kterou na trubku zahrál
Jan Patera. Poté všechny přítomné
přivítala zástupkyně skupiny ob
novitelů kříže paní Marie Zvěřino
vá a seznámila je s historií obnovy
kříže. Po proslovu starosty města
Michala Boudného a další skladbě
slavkovských muzikantů přistoupil
za zvuků slavnostní fanfáry děkan
P. Milan Vavro k žehnání kříže. Při
pohledu na přítomné bylo vidět, že
si uvědomují sílu tohoto okamžiku.
Závěrem setkání poděkovala Marie
Zvěřinová všem, kteří se nějakým
způsobem podíleli na vzniku nové
ho kříže, a také všem zúčastněným.
Kříž byl obnoven z iniciativy křenovického
občana Ludvíka Horáčka a o jeho obnovu se
postarala skupina občanů ze Slavkova a Kře
novic. Nový kříž stojí přibližně 20 m od mís
ta, kde stával původní kříž z roku 1869, který
byl v polovině 20. století zbourán.
Skupina obnovitelů kříže

ANTONÍN MRŇKA
Za tichou vzpomínku děkují manželka a synové s rodinami.
Vzpomínka
Dne 6. prosince 2021 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil pan

VALENTÍN VANĚK
Stále vzpomínají děti s rodinami.
Vzpomínka
Dne 6. prosince 2021 vzpomeneme 10 let od úmrtí,
kdy nás opustila naše maminka a babička, paní

JAROMÍRA MATUŠTÍKOVÁ
S láskou vzpomíná dcera a syn s rodinou.
Vzpomínka
Dne 9. prosince 2021 vzpomeneme 17 let
od úmrtí našeho tatínka a dědečka, pana

JANA LOHNICKÉHO

a 19. 12. si připomeneme 100. výročí jeho narození.
Dne 25. ledna 2022 si vzpomeneme na 7. výročí
úmrtí naší maminky a babičky, paní

JOSEFKY LOHNICKÉ

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Vzpomíná rodina Lohnických.

Poděkování
Chci moc poděkovat za příkladný přístup
ke svým stálým čtenářům vedoucímu Měst
ské knihovny Slavkov Mgr. Jiřímu Blažkovi
a knihovnici paní Jeřábkové. Jsem v zdravotní
situaci, kdy do knihovny nedojdu, tak se oba
jmenovaní starají, abych o čtení nepřišla.
Vděčná čtenářka J. Švehlová

Vzpomínka

INZERCE

Dne 11. prosince 2021 vzpomeneme druhé výročí úmrtí,
kdy nás navždy opustil pan

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437. L. Remiáš, Slavkov u Brna.
KOUPÍM knihu Tábor Zelené příšery – Jaroslav Foglar. Tel. 604 706 900.
PRODÁM starší rotoped, jedna funkce,
cena 350 Kč, Slavkov. Tel. 603 937 356.
ZAJIŠTĚNÁ rodina hledá ke koupi RD do 8
mil. Tel. 732 581 012.
NABÍDNĚTE RD (chalupu) se zahradou
ke koupi – Slavkovsko, Brno venkov. Tel.
739 915 473.
IHNED koupím byt větší 2+1 nebo 3+1 ve
Slavkově a v okolí. T. č. 604 743 584.

JIŘÍ KOUTNÍK
Stále vzpomíná manželka a synové s rodinami.
Vzpomínka
Hřbitov je smutná zahrada, kde tiše pějí ptáci,
své drahé zde člověk ukládá, vzpomínat se sem vrací.
Dne 21. prosince by oslavil 95 let pan

VLASTISLAV MALÁČ z Heršpic
Stále vzpomínají dcery s rodinami.

Poradenská kancelář
DETOXIKACE ORGANISMU

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

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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

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

• specialista sterilizace
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• dělnice ve zdravotnické výrobě –
konečná kontrola
• manipulační dělník – balič
• operátor sterilizace
• skladník/skladnice
Co vám můžeme nabídnout:

Milan Májek

• ocelové profily I, IPE, U, UPE,
HEA, HEB
• profily ocelové uzavřené,
čtvercové, obdélníkové (Jäkl)
• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,
slza, pozinkované
• ocel plochá i čtvercová, úhelníky
• ocel kruhová (tažená, válcovaná)
• betonářská ocel – roxory,
kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů pálením,
J IŽ
řezáním pilou

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

Prodejní doba:

MI
1 9 L E T S VÁ

po, st
7–17 h.
út, čt, pá 7–15 h.

polední přestávka 11.45–12.30 h.

www.slavkov-hutnimaterial.cz

• 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.

DOMÁCÍ POTŘEBY • SKLO • PORCELÁN
KOUPELNOVÉ DOPLŇKY • BATERIE • ELEKTRO

Krásné Vánoce
a hodně štěstí
v roce 2022
Sortiment
domácích potřeb
z ČSA jsme ještě
rozšířili a najdete
nás ve větších
prostorech v ulici
Zborovská!
Zborovská 41, Slavkov u Brna • tel.: 544 227 575 • www.zavato.cz
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Co to šustí v hromadě listí?
Nejen ježek zavrtaný v lis
tí, ale také děti z Karolínky
si užily podzimní radovánky
naplno. Procházky nádherně
zbarveným zámeckým parkem,
tvoření z pestrobarevných listů
snad na všechny způsoby a za větrného po
časí se jen tak nechat „zasněžit“ padajícím
listím ze stromů na školkové zahradě… Děti
se také naučily něco málo z dopravních pra
videl, zhlédly pohádku o Šípkové Růžence
a zavítaly do nafukovacího kina, které bývá
obrovským zážitkem.
V neposlední řadě jsme se tematicky vrá
tili ke sv. Ludmile, kdy si letos připomínáme
1100 let od její smrti. Pro děti byl připravený
program v Domě Svaté Rodiny, během kte
rého prošly pět stanovišť s příběhy a úkoly.

Pro předškoláky bylo jednoduché pojmeno
vat ovoce a zeleninu, postavit kostel z kostek,
složit puzzle, těžší už poskládat obrázky pod
le příběhu O ztracené ovečce nebo se naučit

Foto: 2x archiv KMŠ

písničku. Mladší děti se také rády zapojovaly
a snažily se vyrovnat starším. Největší ohlas
mělo ale stanoviště, na kterém byla Ludmila
starající se o hladové a nemocné. Tady měly
děti za úkol nakrmit svého kamaráda.
Za KMŠ Karolínka Miroslava Bočková

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

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

Trophée Mille –
jak to vlastně všechno bylo?
Všechno to začalo uvařením a poslanou fot
kou slaného a sladkého pokrmu v květnu 2021.
Následně v srpnu jsme se dozvěděli, že náš sen
se stává realitou. Vybrali nás do prestižní sou
těže Trophée Mille 2021. Začali jsme se tvrdě
připravovat a 5. 11. 2021 jsme vyrazili do Jih
lavy, kde nás vřele přivítali. Připravili si pro
nás slavnostní raut v restauraci U Tří knížat,
kde nám rozdali krásné rondony a my jsme se
pomalu začali seznamovat i s ostatními týmy.
To hlavní přišlo 6. 11. 2021 v Cityparku
Jihlava, kde se od 8 hodin začala odehrávat
samotná soutěž. Byli jsme vylosováni jako
tým č. 1, takže hned v 9 hodin jsme šli na to.
Nejdříve nás trošičku vyvedlo z míry, že nás
pozoruje všech šest porotců. Nahlíželi na naše
suroviny a inventář. Poté jsme se ale přestali
soustředit na porotce a hned nám to šlo hezky
od ruky, přesně tak, jak jsme to měli natrénova
né. Po uvaření nás čekal rozhovor s moderáto

ry a poté už jsme si užívali pohledu na ostatní
týmy. Celá soutěž probíhala v přátelské atmo
sféře a všichni soutěžící jsme se podporovali
navzájem. Napínavá chvíle nastala okolo 19.
hodiny, kdy přišlo samotné vyhlášení. I když
jsme nezískali žádné ocenění, tak jsme si to
moc užili, získali nespočet nových zkušeností,
kamarádů a kontaktů na skvělé lidi a odvezli
jsme si krásné vzpomínky. Úžasná byla i zpět
ná vazba od porotců, takže víme, na čem ještě
musíme zapracovat, za což jsme velmi vděční.
Závěrem bych chtěla neskutečně moc po
děkovat paní učitelce Michaele Svobodové,
za ten čas, energii a hlavně víru, co do nás
vkládala. Po celou soutěž byla naší velkou
podporou společně s panem učitelem Šloufem
a naší paní ředitelkou paní magistrou Kulhán
kovou. Všem ještě jednou moc děkujeme a tě
šíme se třeba opět na příští rok.
D. Švehlová, M. Čermák

Turnaj ve stolním tenise
Ve čtvrtek, 21. října proběhlo ve Vyš
kově okresní kolo turnaje školních druž
stev ve stolním tenise. Vítěze čekal postup
do krajského kola. I naše škola postavila dva
týmy, jeden tým dívek (Vendy, Eliška a Rad
ka) a jeden tým chlapců (Ondra, Dan, Adam
a David). Kluci se snažili, co to šlo a i když
skončili těsně za stupni vítězů, obstáli se ctí
a zkušenosti z tohoto turnaje určitě využijí při
nějakém dalším reprezentování školy. Poráž
ku našich kluků se rozhodly pomstít holky.
Ty se těžce, ale za to úspěšně probojovaly až
do finále. Poslední zápas byl pro obě strany
velmi složitý a doslova připomínal boj o zla
to na olympijských hrách. Soupeřky se rvaly
o každý vyhraný míček. Ovšem naše hráčka
(Vendy) prokázala pevnější nervy a vybojo
vala postup do krajského kola. Každý chtěl
vyhrát, každý chtěl postoupit a my jsme rádi,
že aspoň naše holky vytrvaly a krajské kolo
vybojovaly.
Eliška Majtenrová

Krajské kolo ve stolním tenise

V úterý 2. 11. 2021 se vydaly tři žákyně re
prezentovat naši školu v krajském kole v Ho
doníně. Svoji účast na krajském turnaji si za
sloužila vítězstvím v okresním kole. Děvčata
bojovala odvážně, ale postup na celorepubli
kové klání vyšel příliš vysoko. I tak si odváží
me cenné sportovní zkušenosti a zážitky, které
jistě zúročíme v dalších letech. J. Paleček, ISŠ

Jak nám chutná Thajsko?
Ve dnech 11. a 20. 10.
2021 nás již poněkolikáté
navštívili hosté z Thaj
ska. Jedná se o našeho
bývalého studenta P. Hlá
senského, který u nás
vystudoval obor kuchař
-číšník. Přijel společně
se svou ženou Amy, která
velmi ráda vaří thajská
jídla. Tentokrát s námi
připravila krevety, typic
Foto: archiv ISŠ
ký thajský salát s mletým
masem a jako hlavní chod smažené maso
na thajský způsob s rýží a vejcem. Všem nám
připravené pokrmy chutnaly, i když některým
studentům připadají thajské pokrmy silněji
dochucené, než jsme u nás v České republice
zvyklí. Sami studenti si všechny chody zkusili
připravit. Hosté se studenty hovořili v anglic

www.iss-slavkov.eu

Barmanský kurz

kém jazyce. Další den nás navštívili i v hodině
teoretické výuky a společně se studenty hovo
řili o Thajsku, státním zřízení a gastronomii.
Chtěla bych milé návštěvě z Thajska poděko
vat za ochotu věnovat čas našim studentům
a velké množství informací, které nám sdělili.
M. Svobodová, ISŠ

Po téměř dvou letech distanční výuky se
podařilo studentům 3. ročníku HT ve dnech
11.–15. 10. 2021 absolvovat jejich vysněný
barmanský kurz. Doplnily je naše cukrářky,
které se nejen učí kouzlu cukroví, zákusků
a dortů, ale zároveň chtějí znát i barmanské
techniky a umění koktejlů. Kurz byl zakon
čen soutěží, kterou vyhrála Z. Menšíková.
Odnesla si domů pěkný šejkr. Studenti byli
z kurzu nadšení a již se těší, jak své nově
nabyté dovednosti předvedou svým spolužá
kům a rodině.
L. Poláčková, ISŠ
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Úspěšný podzim slavkovských atletů
Tišnovský čtyřboj

Na přelomu září a října se slavkovští atleti
zúčastnili několika závodů, ve kterých sklízeli
medailové úspěchy.

Víceboje v Moravské Třebové

25. září se konal jubilejní 20. ročník mítink
Moravskotřebovských vícebojů. V mužských
kategoriích se soutěžilo v devítiboji (oproti
klasickému desetiboji scházel skok o tyči),
v ženských kategoriích se soutěžilo v sedmi
boji. Slavkov do soutěže vyslal 2 zástupce:
Veroniku Andrýskovou a Roberta Gondu, oba
letos nastupují prvním rokem v juniorské ka
tegorii.
Veronika se po celou dobu soutěže přeta
hovala o prvenství se závodnicí z Litomyšle.
I díky osobním rekordům na 60 m (8,83 s)
a v hodu oštěpem (30,40 m) se před poslední
disciplínou, kterou byl běh na 800 m, držela
na druhém místě se ztrátou 89 bodů. Díky
skvělému výkonu průběžně první závodnici
předběhla nejen na 800 m, ale i v celkovém
součtu (o 68 b.). Z Moravské Třebové si tedy
odvážela zlato za 3910 b.

Víceboje, Moravská Třebová

Robert měl v poli soupeřů velkou konku
renci v podobě juniorského mistra světa Fran
tiška Doubka, který soutěž od začátku do kon
ce zcela opanoval. Stejně jako Verča, i Robert
v soutěži zaznamenal dva osobní rekordy
– 60 m za 7,69 s a 1000 m za 3:17,99. I tady
bylo pořadí před finálním během na 1000 m
velmi těsné, kdy druhé a třetí místo od sebe
dělilo pouhých 40 bodů. Díky osobnímu re
kordu Robert rozhodl o zisku stříbra ve svůj
prospěch. Celkově získal 5261 bodů.

V Tišnově uspořádali 28. září již 31. atletic
ký čtyřboj. Slavkov reprezentovali sourozenci
Pischovi, Emilly Holková a Viktor Holoch.
Závodilo se v běhu na 60 m, skoku dalekém,
hodu kriketovým míčkem a vytrvalostním
běhu se vzdáleností od 200 m a delší dle jed
notlivých věkových kategorií. Všichni 4 atleti
a atletky ze Slavkova se probojovali na stupně
vítězů: Marek Pisch získal zlato, Viktor Ho
loch stříbro a Natalie Pischová a Emilly Hol
ková bronz.

Mezikrajové utkání ml. žactva

28. září proběhlo v Olomouci mezikrajové
utkání mladšího žactva, ve kterém družstvo
Jihomoravské atletiky reprezentovala Anna
Čižmárová v hodu oštěpem. I díky jejím vý
konu 25,15 m a bodovému přispění získalo
družstvo Jihomoravské atletiky druhé místo.

Anna Čižmárová

Další výsledky z městských
a přespolních běhů

Skvělé výsledky zaznamenali slavkovští
svěřenci i v přespolních a městských bězích.
Z medailových umístění vybíráme prvenství
Kryštofa Slezáka v Bučovicích a bronz Ada
ma Kotolana v Běhu Pístovickou riviérou.
Jan Holoch

Program římskokatolické farnosti

Čtyřboj, Tišnov • Foto: 3x archiv Atletika Slavkov

Soucitný Advent
V jednom z adventních biblických čtení za
znívá slovo proroka Izaiáše „Těšte, těšte můj
lid!“ Útěcha, soucit, by mohla být inspirací
pro nás všechny do tohoto Adventu, ve kterém
bychom si přáli předvánoční zklidnění. Sami
už dopředu víme, že toho klidu moc nebude,
už to známe z minulých let. Je však možnost,
jak naplnit toto biblické zvolání. Pokusit se
totiž projevit soucit druhým. Mít snahu vcí
tit se, porozumět někomu, pomoci někomu.
Prožívat pocit sounáležitosti, blízkosti s kon
krétním člověkem, jakkoli náš vztah může být

i dost složitý. Sami víme, jaké to je, když nám
někdo projeví soucit.
Těšte můj lid. Můžeme přemýšlet, jak často
druhé těšíme, soucítíme, co soucitného jsme
udělali. Vnímejme druhého jako člověka.
Má něco za sebou, něčím třeba trpí. Čím mu
mohu prospět, aktivně pomoci? Třeba už jen
tím, že tu jsem? Rozhodněme se k vstřícnému
kroku. Nevyhýbejme se lidem, kterým může
me pomoci.
Spolu s Izaiášem poznáme, co znamená
P. Milan Vavro
„Těšte… těšte můj lid…“

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.
28. 11. 1. adventní neděle, žehnání adventních věnců v 9.00 a 18.00.
30. 11. Roráty, průvod dětí s lampičkami, 7.00 každé
úterý v Adventu.
3. 12. Modlitba za padlé, zámecká kaple 20.00.
4. 12. Roráty, 7.00 každou sobotu v Adventu.
4. 12. Otevřený kostel k výročí bitvy u Slavkova, prodej knih a klášterních produktů, 9.00–21.00.
5. 12. Modlitba za padlé a za mír, Mohyla míru 12.00.
8. 12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, mše sv. se světelným průvodem, 18.00.
20. a 21. 12. Svátost smíření před Vánocemi, 17.00–
19.00.
Program Vánočních bohoslužeb bude zveřejněn
v příštím čísle.
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
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Isabela vicemistryní ČR a zlatá na přeboru JmK
Slavkovská moderní gymnastka Isabela
Hortová se v posledních týdnech zúčastnila
dvou nejvýznamnějších tuzemských závodů
v roce. Prvním byl přebor Jihomoravského
kraje. V průběhu závodu ji sice zaskočila
zdravotní komplikace, ale svou bojovností
bolest v kyčli překonala a získala ve víceboji
kategorie Juniors zlatou medaili a titul „Pře
borník Jihomoravského kraje“!

Foto: 3x archiv autorky

Dva týdny nato proběhlo třídenní mistrov
ství České republiky. Udělovalo se plných
5 sad medailí Mistra ČR. Isabela bojovala
nejen se soupeřkami, ale také se svou kyčlí.
A úspěšně. Ve víceboji vybojovala skvělou
stříbrnou medaili a titul vicemistryně ČR. To
vše s minimálním bodovým odstupem (0,2
bodů)!
Ve finále s jednotlivými náčiními přidala

Isabela další tři druhá místa v sestavách s ob
ručí, s míčem i s „královským“ náčiním – stu
hou!
Je neuvěřitelným úspěchem stát se na jedi
ném šampionátu čtyřnásobnou vicemistryní
ČR v olympijských disciplínách mistrovské
třídy kategorie juniorek!
Velká gratulace Isabele k tomuto mimořád
nému úspěchu!
Eva Procházková

Na místě policisté pracovali i s verzí, že ženu
mohl během jízdy přemoci mikrospánek.
•
Nárazem do stromu skončila v pátek odpo
ledne 29. 10. jízda mladého muže. S osobním
autem značky Toyota havaroval mezi obcemi
Křenovice a Holubice krátce po půl čtvrté.
Skončil v nemocnici.
•
Hromadná nehoda v neděli 31. 10. před
patnáctou hodinou zablokovala provoz
na D1. Při nehodě se na 209. kilometru
ve směru na Brno srazila tři osobní auta s ná
klaďákem. Zranilo se pět lidí. Hromadná ne
hoda zbrzdila v neděli odpoledne provoz také
na objízdné trase na silnici I/430. Krátce před
šestnáctou hodinou tam bourala čtyři auta.
Nehoda se obešla bez zranění. Auta byla nu
cena jezdit přes Slavkov, kde byl mimořádně
hustý provoz.
•
V kradeném autě bez světel jel v úterý 3. 11.
v podvečer Slavkovem u Brna třiadvacetiletý
řidič. Po spatření policejního auta sešlápl plyn
a začal nebezpečně ujíždět. Pronásledování
skončilo po projetí serpentin až u místního
golfového hřiště, kde recidivista se starším
vozem zapadl. Řidič se ještě pokusil o útěk,
ale policisté ho zpacifikovali. Následně hlídka
zjistila, že auto i s klíčky v zapalování recidi
vista krátce před honičkou ukradl v nedaleké
obci. Dechová zkouška u něho ukázala téměř
dvě promile alkoholu.
•
V sobotu 6. 11. pátrali policisté na Vyškov
sku po řidiči bílého Opelu, který ohrožoval
ostatní účastníky silničního provozu. Do

konce jeden řidič uvedl, že ho Opel naboural
a z místa nehody ujel. Jeho řádění, při kterém
byla zraněna spolujezdkyně z nabouraného
vozu, skončilo po několika minutách ve Slav
kově, kde si ho všimla a zastavila hlídka.
Třiačtyřicetiletý řidič doznal požití alkoholu,
výsledek dechové zkoušky byl 2,41 promile.
•
Vážná nehoda čtyř osobních aut na silnici
I/50 u Hodějic v pátek 19. listopadu skonči
la smrtí jednoho řidiče a zraněním dalších
čtyř lidí. K nahlášené nehodně vyjeli hasiči
ze Slavkova u Brna a Bučovic a na místo
dorazili během šesti minut. Pětasedmdesá
tiletý řidič osobního automobilu Jeep přejel
ze zatím nezjištěných příčin do protisměru,
kde se střetl se dvěma osobními automobily.
Řidička dalšího auta ve snaze odvrátit sráž
ku skončila v příkopu. Operační středisko
záchranářů vyslalo k nehodě vrtulník, dvě
pozemní posádky, jednu lékařskou a jednu
záchranářskou a také inspektora provozu.
Zdravotníci ošetřili čtyři pacienty, kteří utr
pěli lehká až středně těžká zranění. Silnice
I/50 byla uzavřená a na objízdných trasách se
red.
tvořily dlouhé kolony.

Z černé kroniky
Smrtelná nehoda zasáhla skupinu motor
kářů v sobotu odpoledne 23. 10. při jejich
vyjížďce nedaleko Hvězdlic na Vyškovsku.
Jeden z řidičů motocyklu podle policistů ne
zvládl řízení a havaroval. Zraněním na místě
podlehl. Třiasedmdesátiletý muž ze Slavkova
nekontrolovaně sjel ze silnice číslo 4284 a na
razil do stromu.
•
Kuriózní nehodu v pondělí 25. 10. podve
čer vyšetřovali ve Slavkově u Brna dopravní
policisté. Na obchvatu Slavkova z dosud přes
ně nezjištěných příčin vyjela mimo vozovku
mladá cizinka, která následně s automobilem
skončila ve zdejším rybníku. Přitom si řidič
ka vybrala pořádnou porci štěstí, nevídaný
karambol totiž naštěstí spatřil i místní rybář.
Ten ani na okamžik nezaváhal, bleskově za
larmoval záchranáře a navíc za ženou skočil
do vody. Nezraněné řidičce pak pomohl dostat
se na břeh. Dechová zkouška byla negativní.

Foto: archiv HZS JMK

Foto: archiv Policie ČR
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Rady do zahrady – prosinec
Pranostika: Prosinec, když je mu zima, halí
se v bílý kožich.
Prosinec je měsícem, kdy zahrádkář může
částečně odpočívat. Zahradu máme připrave
nu na zimní období a za příznivého počasí mů
žeme odebírat rouby nebo kácet již nevhodné
stromy. Neustále kontrolujeme uskladněnou
úrodu, hodnotíme uplynulý rok a získáváme
nové informace pro následující rok. Připravu
jeme si plány na výsadby, nakupujeme a zajiš
ťujeme novou sadbu.
Pro jarní výsadbu budeme zajišťovat následující odrůdy brambor:
ANUSCHKA – je velmi raná odrůda, var
ný typ AB, žlutá dužnina, vysoce jakostní
salátová konzumní odrůda. Má velmi dobrou
chuť. Je velmi dobře odolná strupovitosti, vi
rovým chorobám, háďátku bramborovému,
středně odolná vůči plísni bramborové.
MONIKA – velmi raná odrůda, varný typ
B. Vysoké výnosy, hlízy vzhledné, po uvaření
netmavnou, pevná konzistence. Velmi dobrá
odolnost proti chorobám.

ROSARA – velmi raná odrůda, varný typ
BA. Červená slupka, žlutá dužnina, velmi
dobré konzumní hodnoty. Střední výnosy, vy
soce odolná proti chorobám.
MARABEL – raná odrůda, varný typ BA.
Kvalitní a chutná odrůda. Vysoké výnosy
a odolnost vůči strupovitosti a virovým cho
robám.
PRINCESS – raná odrůda, varný typ AB,
žlutá, salátová, vhodná k loupání a pro dlou
hodobé skladování. Hlízy má oválné, pra
videlné se žlutou dužninou s vynikajícími
chuťovými vlastnostmi, bez pevných změn
po uvaření i za syrova. Odrůda má vysoký vý
nos, je odolná chorobám.
DITTA – poloraná až polo pozdní salátová
odrůda s vysokým výnosem, vhodná k dlouho
dobému skladování. Hlízy jsou středně velké,
dlouze oválné, středně pevné až pevné konzis
tence se žlutou dužninou. Patří k jedním z nej
chutnějších brambor. Je velmi žádána pro svo
ji máslovou chuť. Vyznačuje se jednoduchým
a nenáročným pěstováním. Středně odolná
virovým chorobám i plísni bramborové.

U bramborové sadby se doporučuje před
klíčení a výsadba až do teplé půdy, případně
pěstování pod fólií, které u velmi raných a ra
ných odrůd napomáhá k brzké sklizni a odol
nosti hlíz k chorobám. Při výsadbě do studené
půdy může docházet ke špatnému vzcházení
sadby.
Pokud se rozhodnete pro některou z uve
dených odrůd, tak vložte svoji objednávku
s udáním odrůdy, požadovaným počtem
kg, adresou a číslem telefonu nebo e-mail
adresou pro zpětnou informaci o prodeji
do schránky v domě zahrádkářů ve Slavkově
u Brna na ulici Čs. armády č. 252 do 12. úno
ra 2022.
Bramborová sadba je v balení po 25 kg, roz
vážení možné podle objednávky.
Můžete též využít naši e-mailovou adresu
zahradkari.slavkovubrna@seznam.cz.
Dále sledujte naše web stránky www.za
hradkari.cz/zo/slavkovubrna, kde jsou další
informace o naší činnosti.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí za
hrádkáři.
Vladimír Luža

Halloweenská schůzka v Junáku
Na začátku listopadu si
holky ze Čtverky uspořá
daly schůzku v halloween
ských maskách.
V programu kromě her
nesměla chybět soutěž
o nejlepší kostým. Porota to neměla vůbec
jednoduché, protože vybírat bylo opravdu
z čeho a zástup čarodějnic a dalších postav
neměl konce. K tomuto svátku zahraničního
původu patří dobrá nálada a kupa sladkostí,
které jsme si ani my nemohli odpustit. Největ
ší zábavou bylo vyrábění vlastního slizu, při
němž jsme zvládli zabalit do slizu nejen sebe,
ale i celou klubovnu.

Na závěr jsme si dali tradiční družinové
pokřiky. Už teď se těšíme na další netradiční
oddílové setkání.

Betlémské světlo 2021

Třetí prosincovou sobotu přivezou Junáci
do Slavkova u Brna Betlémské světlo. Sle

dujte vývěsku u ZŠ
Komenského a web
www.junakslavkov.cz,
kde zveřejníme podrobnosti o termínu a místu
předání občanům města. Těšíme se na vás!
Ondřej Horák, Milan Šemora
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tel.: 604 706 900, e-mail: info@bmtypo.cz.
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Příjem inzerce do čísla 12/2021
Uzávěrka pro inzerci je pátek 10. prosince
tel.: 604 706 900 nebo e-mail: info@bmtypo.cz
Harmonogram a ceník na www.slavkovskyzpravodaj.cz
Redakční uzávěrka pro příspěvky do čísla 12/2021
úterý 7. prosince.
Přednostně budou zařazeny články na téma Slavkov o rozsahu do půl
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Redakce si vyhrazuje možnost zkrácení p říspěvku, popř. i nezařazení.
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od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 200 Kč.
Za původnost a věcnou správnost uvedených příspěvků odpovídají
autoři. Redakce zodpovídá pouze za jazykovou úpravu. Vydavatel
neručí za věcnou ani jazykovou správnost textů na inzertních plochách.
Toto číslo vyšlo 27. listopadu 2021
www.slavkovskyzpravodaj.cz • www.slavkov.cz

Foto: archiv Junáka Slavkov

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím přátele řídítek a jed
né stopy. Motocyklová sezóna
2021 je za námi. Mnohým nám
dala lekci o sobě, o životě i o světě. Pro ně
koho je motorka životním stylem, jinému pře
vrátila život naruby. Mnohým z nás otevřela
oči, že motorkáři jsou přátelští a nápomocní.
Vždy čekáme, že se stanou dobré věci, a ony se
vážně stanou. O tom všem připravujeme mo
torkářskou besedu. Sejdeme se na ní v pátek
10. 12. 2021 v 19 hodin v restauraci U černého
lva. Všechny vás na besedu srdečně zveme.
Úvodem se dozvíte, co všechno uplynulá se
zóna přinesla. Při promítání videa a fotografií
vzpomeneme na společné zážitky z cestování
a ze závodů. Na konci představíme plán mo
toklubu na příští rok. Jedině přísná protipan
demická opatření by nám mohla udělat čáru
přes rozpočet a museli bychom besedu zrušit.

Koncem roku přichází čas
ošetřit motocykl před zimní
přestávkou. Zkušeným jezdcům
radit nemusím. Vědí, co je třeba. Začínajícím
pomůže odborný servis. A šikovným poradí
internet, jak strávit pár hodin v garáži se svým
miláčkem, aby na jaře spolu vyjeli v plné kon
dici. A pokud se na nás obrátíte o radu? Rádi
se podělíme o zkušenost nebo o pomoc.
Přátelé, přeji vám adventní klid a pohodu.
A jestli máte pocit, že nejlepší dobu začít
s motorkařením jste promeškali před mnoha
lety? Přemýšlejte, že právě dnes je ta druhá
nejlepší. Tak neváhejte a přidejte se k nám!
Těším se na setkání na příští klubové akci
Podrobnosti najdete na stránkách: mkauster
litz.cz, fechtl.cz, nebo slavkov.cz v kategorii
kalendárium.
Vlastik Jelínek
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Firma Format 1 spol. s r.o.
pracoviště Křenovice u Slavkova u Brna
hledá kolegu k nástupu ihned na pozici:

ZÁMEČNÍK
– SVÁŘEČ
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Co můžete očekávat:

váš e-shop s dentálními
pomůckami ve Slavkově

• 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

www.cistisi.cz, eshop@cistisi.cz

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

INTERNET TELEFON TELEVIZE MOBIL

CITY
spolehlivý za
bouřky

spolehlivý za
sněhové vánice

1 Gbit

490 Kč

spolehlivý ráno,
v poledne i večer

4x

RYCHLEJŠÍ NEŽ
DSL PŘIPOJENÍ

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.

20x

RYCHLEJŠÍ NEŽ
WIFI PŘIPOJENÍ

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

10x

RYCHLEJŠÍ NEŽ
5G PŘIPOJENÍ

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

