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Veselé Vánoce
 a šťastný nový rok
2022!

Palackého náměstí pod sněhovou peřinou • Foto: P. Maleček

PF 2022

UCTĚNÍ OBĚTÍ
SLAVKOVSKÉ BITVY
STRANA 2

29. ledna

Příští číslo vyjde

Foto: J. Sláma

Do konce roku zbývají
řádově dny, a pokud se podíváme za sebe a za to, co
nám letošní rok přinesl, tak
se domnívám, že přes veškerá omezení jsme se pohnuli
o kus dál. Jezdíme po nových
Michal Boudný
silnicích, chodíme po nových chodnících, základní škola má novou střechu, sázíme rekordní počty stromů a snažíme se
dělat kulturu a radost občanům v míře, kterou
nám stav dovolí. Uskutečnil se Veteranfest, divadla, koncerty, výstavy a sportovní akce všeho
druhu. Přestože jsem do poslední chvíle doufal, tak jsme bohužel kvůli neviditelnému viru,
naplněným nemocnicím a vládnímu nařízení,
museli zrušit akce posledních adventních dní.
(Pokračování na straně 3)

Rozpočet
na rok 2022

Od Nového roku změ- Rekonstrukce
na platby za odpad
průtahu městem

strana 8

strana 10

strana 12

Oběti slavkovské
bitvy uctili členové
historických klubů
komorně
Téměř za minutu dvanáct byly letos vládním nařízením
zrušeny i tradiční akce připomínající události spojené s bitvou
u Slavkova. Přestože město nemohlo již po druhé za sebou pořádat veřejnou část programu, členové historicko-vojenských
klubů neporušili tradici uctění památky padlým na slavkovském bojišti u památníku Mohyla míru. Řečníci nad ostatky
padlých neopomenuli připomenout, že krvavá bitva znamenala smrt a zranění nejen pro desetitisíce vojáků tří evropských
mocností, ale zejména zbídačení a utrpení zdejšího obyvatelstva na několik následujících let. Při komorním pietním setkání položil věnec za občany Slavkova starosta Michal Boudný
a ředitelka zámku Eva Oubělická. Aktu se účastnil i brněnský
senátor Jiří Dušek.
Termín příštích akcí je stanovený na 2. a 3.
prosince 2022. Podívejte se již nyní na populárně-naučná videa o historii bitvy na www.
vs
tenkratveslavkove.cz.

Foto: 5x J. Sláma

Sněhová nadílka ve Slavkově

S dědečkem na saních
Vánoční výzdoba na Palackého nám. • Foto: B. Maleček

Sáňkování za kostelem • Foto: 2x P. Maleček

Městem chodil Mikuláš • Foto: J. Sláma
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Opět jsme se nepotkali pod vánočním stromem
při zpívání koled. A bohužel se nemohlo konat ani to, co dělá Slavkov Slavkovem. Bitva!
Vzpomínkové akce připomínající 216. výročí
bitvy u Slavkova a s nimi spojený program.
Nejsem takový hrdina jako kolegové v Praze nebo Mostě a nechci ohýbat nařízení a měnit jarmark na farmářské trhy, když okolní
nemocnice praskají ve švech. Je mi to některými i vytýkáno, ale tak to prostě je! Stejně
se zachovaly i okolní města a obce a lze jen
suše konstatovat, že nám již druhým rokem
není přáno. To samé se týká i silvestrovského
ohňostroje a městského plesu. Už nyní lze tušit, že podmínky pro akce takového typu hned
tak nebudou. Nebo si snad dovedete představit plesové veselí s maximálním počtem
sto očkovaných lidí usazených v rouškách
ve dvoumetrových rozestupech?
S čistým svědomím můžu prohlásit, že
jsme pro občany nad rámec povinností udělali v boji proti COVIDU-19 mnohé. Zařídili
jsme antigenní testovací centrum, aby občané nemuseli jezdit do vzdálených nemocnic,
a začali jsme s očkování vakcínou proti covidu přímo ve městě. Nejprve pouze pro seniory v domově s pečovatelskou službou a poté
pro širokou veřejnost ve společenském domě.
Přes prvotní rozpaky, zda někdo přijde, vydal
personál Nemocnice u svaté Anny téměř čtyři
sta injekcí. Velké poděkování zaměstnanky-

ním našeho úřadu za organizaci. Na místě se
organizátoři dočkali osobního poděkování,
na sociálních sítích sklidili kritiku a hněv.
Každý je hrdina své doby jinde!
S otevřením části zrekonstruovaného průtahu města dost často rezonuje mezi občany
absence přechodu pro chodce pod náměstím.
Nyní tam není a na jeho místě jsou řetězy,
které nabádají chodce k nepoužívání této
části vozovky pro přecházení. Bohužel je to
síla zvyku a nějakou dobu potrvá, než si občan najde tu správnou cestu. Namísto jednoho zrušeného přechodu v místě, kde vznikly
na krátkých úsecích přechody tři. Nasvětlené
a bezpečné. Ač se město při projednávání projektu snažilo tento zažitý přechod ponechat,
policie byla rezolutně proti z mnoha důvodů,
které laikovi úplně nedochází – rozhledový
trojúhelník, blízkost křižovatky, nemožnost
nasvětlení kvůli památkové zóně (náměstí)
a jiné. Snažil jsem se prostřednictvím škol
informovat rodiče, aby jejich dítka využívala novou cestu naproti, ale se zlou jsem se
shledal. Kromě informace rozeslané školním
elektronickým systémem, bude na křižovatce
dozorovat městská policie a vysvětlovat nejen
dětem, kudy chodit. Bohužel tady však uniformovaní strážci nemohou stát od brzkých
ranních hodin do noci a musíme doufat, že
někteří lidé nepůjdou dobrovolně do srážky
s autem jen kvůli několikametrové zacházce
a síle zvyku.

Bývalá zelenina na dolním konci Palackého náměstí

Pamětníci, mezi které se již také bohužel
připojuji, si pamatují starou zeleninu pod náměstím. Dům již neexistuje a sousedil přímo
s lékárnou, potřebami pro zvířata a bankomatem. Tehdy byl vedle zeleniny ani ne metr
široký pruh, kde od jedoucího kamionu a autobusu dělil chodce jen rezavý vlnitý plech.
Prosím akceptujte tohle řešení, které má své
bezpečnostní i dopravní opodstatnění. Příští
rok nás čeká pokračování rekonstrukce a podobný osud čeká i přechod Lidická–Bučovická, který bude posunut blíže hostinci a také
bud posunutý přechod u hřbitova a nový
vznikne na konci Špitálské. Věřím v odborníky, kteří se v mnohých případech musí řídit nejen planými normami, ale mají také své
zkušenosti. Jakmile si všechno sedne, pochopíme, že jejich řešení jsou plusem pro dopravu a bezpečnost našeho města.
Přeji vám, vážení spoluobčané a čtenáři našeho periodika, úspěšné zapálení čtvrté svíčky
na vašem věnci, poklidné Vánoce a naplnění
jejich poselství – pokoj a lásku.

Michal Boudný, starosta města

Adaptační strategie pro Slavkov
Odborníci, kteří se v posledních měsících
zabývali zpracováním Adaptační strategie pro
Slavkov u Brna, počátkem prosince prezentovali svá doporučení, jak město postupně připravit na neodvratné změny klimatu. Město by
se podle nich mělo prioritně zaměřit na údržbu
a dosazování zeleně, která společně s vodními prvky vytváří příjemné prostředí. Slavkov
by také měl vytvářet podmínky pro zlepšení
průchodnosti krajiny včetně rekreační oblasti.
Cílem je také snižování příspěvku ke změně
klimatu. Moderní město efektivně hospodaří
s energií a odpady, využívá maximální množství obnovitelných zdrojů a čisté dopravy.

A jaké konkrétní návrhy
klimatologové Slavkovu doporučují?

Velkým tématem by mělo být zvyšování
podílu propustných ploch, posilování kapacity kanalizace pro případy přívalových povodní, výsadba vzrostlé zeleně v krajině, obnova
břehových porostů a mokřadů. Realizace mezí
a remízků, budování suchých a mokrých poldrů. Připomněli, že město má již vykoupeny
pozemky na vybudování poldru u zámeckého
parku a také že se slibně rozjel projekt na poldr
za kotelnou na sídlišti Zlatá Hora. Městu podle
nich chybí zpracování strategického dokumentu pro veřejnou zeleň. Na dokončení rekultivace také čeká skládka v Pískách, kde je potřeba
zatravnit plochy a dosadit zeleň. Zlepšovat se
dá i biodiverzita v zámeckém parku, kde chybí
více úkrytů pro drobnou faunu jako například
ptačí budky, krmítka, ježkovníky a hadníky.
Pro snižování teploty v horkých dnech
je zapotřebí, aby ve městě vznikalo více ze-

lených střech, vznikly nové plochy veřejné
zeleně a vytvářela se síť odpočinkových zón
ve veřejných prostranstvích. Chybět by neměla ani síť pítek s pitnou vodou. Vznikat by
také měly další vodní prvky a místa s rozprašováním vody.
V akčním plánu jsou napříkad zmíněny projekty na revitalizaci ploch zeleně – zejména
Palackého náměstí a ulice Boženy Němcové.
Nově plánované budovy v Husově ulici nebo
Boženy Němcové by také měly mít kvalitní
stínění nebo zelené fasády. „Mobilní zeleň
je také možné umísťovat v ulicích Brněnská
a Úzká nebo na parkoviště v ulicích Polní
a Smetanova. Na zelené ploše mezi parkovištěm Polní a Smetanova lze také dosadit stromy, keře a luční trávníky s pítkem pro ptáky,“
navrhuje Hana Trávničková ze společnosti
Envipartner.
Nová alej by mohla vzniknout podél cyklostezky v Bučovické ulici. Areál domu s pečovatelskou službou by si zase zasloužil více
stínicích a vodních prvků i laviček. „U obou
nádraží je zase vhodné instalovat rozprašovače, mlžítka a pítka. Na obnovu také čeká
kašna u kostela, která by mohla být doplněna
rozprašovačem vody. Sídliště Zlatá Hora zase
potřebuje regeneraci venkovních ploch,“ zdůraznil Lukáš Franěk z Envipartner.
V oblasti hospodaření s vodou zase doporučují dořešit projekt v areálu zámku, kde
je v plánu zbudování velkoobjemných podzemních nádrží na zadržování vody stékající
ze zámecké střechy. Zbudovat se také dají
polopropustné povrchy u parkovacích stání
v ulicích Polní a Havlíčkova. V ulici Čela-

kovského zase je prostor pro zasakovací pásy
a dešťové zahrady.
A jak může Slavkov snižovat svoji emisní
stopu? „Šancí je například aktuální zpracování projektu na nové obvodní oddělení Policie
ČR, kde lze navrhnout energeticky pasivní
budovu se zelenou střechou nebo fasádou,
nebo instalací fotovoltaických panelů. Doporučujeme také vyměnit kotle v městských
bytových domech v Litavské ulici a dokončit
rekonstrukci veřejného osvětlení a přechodu
na LED světla. Pozornost si také zaslouží 210
svítidel v historickém centru města, která nejsou úsporná,“ připomněla Hana Trávničková.
Město se má také zaměřit na zvyšování
podílu nemotorové dopravy, zvyšovat podíl
nízkoemisní a bezemisní dopravy. Prioritou
by mělo být vybudování cyklostezky Slavkov
u Brna–Křenovice.
Záznam z veřejného projednávání analytické a návrhové části včetně komentáře autorů
naleznete na stránkách www.slavkov.cz v sekci Adaptační strategie pro Slavkov u Brna.
Dokument bude v lednu předán včetně akčního plánu a implementace, která by mohla
pomoci městu s čerpáním příslušných dotací
na jednotlivá opatření.
Projekt byl podpořen grantem z Norských
vs
fondů.
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
Slavkova u Brna
130. schůze RM – 22. 11. 2021

1. RM projednala návrh rozpočtu města Slavkov
u Brna pro rok 2022 v předloženém znění a návrh akceptuje.
2. RM doporučuje ZM projednat a schválit návrh rozpočtu města Slavkov u Brna pro rok 2022 v podrobnosti
závazných ukazatelů v předloženém znění.
3. RM doporučuje ZM schválit uhrazení schodku
rozpočtu města a splátky dlouhodobých půjčených prostředků na položce 8124, formou úhrady z Třídy 8 – Financování položkou 8115 – Změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech města Slavkov u Brna
ve výši 32.269.800 Kč v předloženém znění.
4. RM doporučuje ZM schválit usnesení ke zmocnění rady města Slavkov u Brna schvalovat a provádět
změny rozpočtu pro rok 2022 formou rozpočtových
opatření: 1. u závazného ukazatele – Třída 4 – Přijaté
transfery a s tím související změny výdajových ukazatelů podle účelu přijatého transferu nebo specifikace
přiřazeným specifickým účelovým znakem, 2. schvalovat změny rozpočtu pro rok 2022 pokud se nemění
velikost závazného ukazatele, 3. u závazného ukazatele
rozpočtu – Třídy 2 – Nedaňové příjmy – přijaté neinvestiční dary a Třídy 3 – Kapitálové příjmy – přijaté dary
na pořízení dlouhodobého majetku a s tím související
změny výdajových ukazatelů, 4. schvalovat zapojení
nevyčerpaných dotací, vratek dotací a příspěvků na základě finančního vypořádání a s tím související změny
rozpočtu, 5. schvalovat zapojení smluvních závazků
– výdajů, které byly provedeny v předešlém roce, ale
nebyly uhrazeny a s tím související změny rozpočtu, 6.
u závazného ukazatele Třídy 6 – Kapitálové výdaje –
výdaje na pořízení pozemku od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových a s tím související změny
rozpočtu.
5. RM doporučuje ZM schválit usnesení k zmocnění
rady města Slavkov u Brna schvalovat a provádět změny
rozpočtu města pro rok 2021 do konce roku 2021 k zajištění plynulého hospodaření města Slavkov u Brna.
6. RM doporučuje ZM schválit návrh střednědobého
výhledu rozpočtu města na období 2023–2026.
7. RM doporučuje ZM schválit návrh plánu VHČ
na rok 2022 v předloženém znění.
8. RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na navržení a zpracování Architektonické studie a podkladů pro
realizaci úprav vstupního foyer Společenského centra
Bonaparte s Ing. arch. Terezou Kupcovou, IČ: 03438511,
se sídlem Šmejkalova 146, 616 00 Brno dle předloženého znění.

131. schůze RM – 29. 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 doporučuje ZM schválit převod do Fondu rezerv a rozvoje ve výši 15.000.000 Kč.
4. RM doporučuje ZM schválit Pravidla rozpočtového
provizoria města Slavkov u Brna pro rok 2022 v předloženém znění.
5. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí 2021 v předloženém znění.
6. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
VHČ za III. čtvrtletí roku 2021 v předloženém znění.
7. RM doporučuje ZM schválit Statut fondu vedlejší
hospodářské činnosti v předloženém znění.
8. RM doporučuje ZM schválit Statut fondu správy
budov v předloženém znění.
9. RM doporučuje ZM schválit změnu statutu Fondu
dopravní infrastruktury dle předloženého návrhu.
10. RM doporučuje ZM schválit plán tvorby a čerpá-

ní Fondu rezerv a rozvoje města Slavkov u Brna na rok
2022 v předloženém znění.
11. RM doporučuje ZM schválit plán tvorby a čerpání Fondu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2022
v předloženém znění.
12. RM doporučuje ZM schválit předložený návrh
plánu tvorby a čerpání Fondu dopravní infrastruktury
v předloženém znění.
13. RM doporučuje ZM schválit dotační program
„Podpora veřejně prospěšných činností“, dotační program „Podpora činností organizací pracujících s mládeží“ a Individuální dotace včetně jejich příloh v předloženém znění.
14. RM nedoporučuje ZM schválit záměr směny části
pozemku parc. č. 5576 – ostatní plocha, zeleň o výměře
cca 786 m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví města
Slavkov u Brna za část pozemku parc. č. 5577 – orná
půda o výměře cca 786 m2 v k.ú. Slavkov u Brna ve vlastnictví pana Miloše Voňky, dle předložené žádosti.
15. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod pozemku parc. č. 354/24, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
města Slavkov u Brna do vlastnictví pana Aleše Podsedníka za kupní cenu ve výši 2 500 Kč bez DPH (500 Kč/m2
bez DPH). Náklady související s převodem nemovitosti
(správní poplatek) uhradí kupující. Daňové povinnosti
budou splněny dle platných právních předpisů.
16. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod
pozemku parc. č. 334/5, ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 908 m2 v k. ú. Slavkov u Brna z vlastnictví
města Slavkov u Brna do vlastnictví společnosti KÁMEN-DEKOR, s.r.o., IČ: 25341782 se sídlem Čápkova
40/37, 602 00 Brno za kupní cenu stanovenou revizním
znaleckým posudkem č. 6231/2021 ve výši 1 400 000 Kč
vč. DPH (1 541 Kč/m2 vč. DPH). Náklady související s převodem nemovitosti (správní poplatky, znalecký posudek
č. 800-06/21) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou
splněny dle platných právních předpisů.
17. RM doporučuje ZM schválit Žádost o převod bytů
do osobního vlastnictví v domě č. p. 1489 na ulici Litavská, dle předložené důvodové zprávy.
18. RM doporučuje ZM uložit radě města, aby zajistila oslovení nájemců bytových domů na ulici Litavská
s možností převodu bytových jednotek do osobního
vlastnictví v roce 2022 za předpokladu prominutí dosud
nesplacené části půjčky města.
19. RM schvaluje uzavření licenční smlouvy se společností Ateliér 99, s.r.o., IČ: 024 63 245 dle předloženého návrhu smlouvy.
20. RM schvaluje na základě podaných nabídek uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na služby pod
názvem: „Regenerace atletického stadionu – fotbalové
hřiště, parkování“, Slavkov u Brna“ se společností JanSport s.r.o., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ: 060 27 504 dle
předloženého návrhu SOD.
21. RM ruší probíhající veřejnou zakázku malého
rozsahu „DPPS – Přístavba MŠ Zvídálek ul. Koláčkovo
náměstí čp.107, Slavkov u Brna“.
22. RM schvaluje zahájení veřejné zakázky v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení na akci: „DPPS –
Přístavba MŠ Zvídálek ul. Koláčkovo náměstí čp.107,
Slavkov u Brna“ dle předloženého návrhu zadávací
dokumentace s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkové
ceny.
23. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání, které se nachází v I. NP
a I. PP o celkové výměře 436,69 m2, v administrativní
budově s číslem popisným 727 – objekt občanské vybavenosti, na ulici Koláčkovo náměstí ve Slavkově u Brna,
na pozemku parc. č. 625/4.
24. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o provádění úklidových prací ze dne 31. 12. 2020 s firmou REMIÁŠ GLOBAL SERVICES s.r.o., se sídlem Nové
sady 988/2, PSČ 602 00 Brno, IČ: 4870565, v předloženém znění.

25. RM doporučuje ZM schválit pokračování ve smírčích jednáních mezi městem Slavkov u Brna a společností Tvrdý, spol. s r.o. dle návrhu v důvodové zprávě
tak, že bude ukončeno vymáhání smluvní pokuty a žádný z účastníků nebude požadovat nárok na náhradu
nákladů řízení.
26. RM doporučuje ZM schválit smírné ukončení
soudního řízení mezi městem Slavkov u Brna a spol.
IMOS Brno, a.s. vedeného u Krajského soudu v Brně pod
sp. zn. 74 Co 186/2020 v souladu s návrhem dle důvodové zprávy tak, že bude ukončeno vymáhání smluvní
pokuty a žádný z účastníků nebude požadovat nárok
na náhradu nákladů řízení.
27. RM souhlasí s podáním žaloby proti společnosti
ABLAK, s.r.o. dle důvodové zprávy.
28. RM schvaluje dodatek č. 5 nájemní smlouvy ze
dne 31. 3. 2008 uzavřené s panem Ladislavem Horváthem, IČ: 70498024, v předloženém znění.
29. RM schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění
financování systému IDS JMK v předloženém znění
za podmínky schválení financování v rámci rozpočtu
města pro rok 2022.
30. RM schvaluje uzavření smlouvy na audit projektového účetnictví s firmou AUDIT KORREKT, s. r. o., IČ:
25131265, Tavolníkova 2013/II, 142 00 Praha 4, Krč, dle
předloženého návrhu smlouvy.
31. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
v předloženém znění o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč z položky rozpočtu města – jiný
poskytovatel pro DCHB – Oblastní charitu Hodonín, Sociální službu Charitní sociálně právní poradna.
32. RM neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30. 000 Kč Poradně pro občanství/Občanská
a lidská práva, z. s.
33. RM doporučuje ZM schválit dohodu o vytvoření
společného školského obvodu s okolními obcemi.
34. RM schvaluje poskytnutí individuální dotace
Římskokatolické farnosti Slavkov u Brna, sídlo Malinovského 2, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 61729710 ve výši
30 000 Kč.
35. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální dotace s Římskokatolickou
farností Slavkov u Brna, sídlo Malinovského 2, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 61729710, v předloženém znění.
36. RM souhlasí s uzavřením Doplňku k servisní
smlouvě o provádění technické péče na stroji XEROX
typu WC3655, 3ks P3635, WC5330 se společností SPIN
SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČ:
25583735 v předložených zněních.
37. RM schvaluje ceník služeb Zámku Slavkov – Austerlitz, příspěvkové organizace pro rok 2022.
38. RM schvaluje čerpání z fondu investic ve výši
143.500 Kč (ZS-A).
39. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejné zakázky dle výběrového řízení ze dne 24. 11. 2021 (ZS-A).
40. RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy
na přijatý peněžní dar ZS-A.
41. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 pro doplňkovou činnost (ZS-A)
42. RM schvaluje rozpočtové opatření ZS-A č. 12
v předloženém znění
43. RM schvaluje výši navrhované odměny pro ředitelku ZS-A za 2. pololetí roku 2021 v předloženém
znění.
44. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ředitele škol a školských zařízení za 2. pololetí roku 2021
v předloženém znění.
45. RM bere na vědomí zápis č. 3/2021 z jednání Školské rady Základní školy Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace a zápis č. 2/2021 z jednání Školské rady Základní školy Tyršova Slavkov u Brna,
příspěvková organizace.
46. RM schvaluje rozpočtovou změnu Základní škole
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
v předloženém znění.

12/2021

47. RM schvaluje čerpání rezervního fondu Základní
škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace do výše 250.000 Kč.
48. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, vyřazení majetku dle předložené zprávy.
49. RM schvaluje Rozpočtovou změnu č. 5 Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, dle předložené zprávy.
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50. RM schvaluje harmonogram schůzí rady města
a zasedání zastupitelstva města na I. pololetí roku 2022
v předloženém znění.

132. schůze RM – 1. 12. 2021

1. RM doporučuje ZM schválit uzavření kupní smlouvy
s panem Bedřichem Malečkem, jejímž předmětem je koupě litinového kříže s kamenným soklem a mramorovou
deskou za kupní cenu 85.425 Kč v předloženém znění.

2. RM schvaluje darovací smlouvu na 20 ks sazenic
javorů v hodnotě 75.233 Kč s prof. Milošem Táborským
CSc., FESC, MBA, IČ 43911595, DIČ CZ6210051210,
jako dárcem a městem jako obdarovaným, v předloženém znění.
3. RM schvaluje program 26. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Popeláři sváží odpad i na Štědrý den
Harmonogram vývozu odpadu
v době vánočních svátků:
51. týden – lichý týden
• Pondělí 20. 12. 2021 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového
plánu
• Úterý 21. 12. 2021 – budou probíhat vývozy
odpadu dle pravidelného svozového plánu
• Středa 22. 12. 2021 – budou probíhat vývozy
odpadu dle pravidelného svozového plánu
• Čtvrtek 23. 12. 2021 – budou probíhat vý-

vozy odpadu dle pravidelného svozového
plánu
• Pátek 24. 12. 2021 – budou probíhat vývozy
odpadu dle pravidelného svozového plánu
52. týden – sudý týden
• Pondělí 27. 12. 2021 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového plánu
• Úterý 28. 12. 2021 – budou probíhat vývozy
odpadu dle pravidelného svozového plánu
• Středa 29. 12. 2021 – budou probíhat vývozy
odpadu dle pravidelného svozového plánu

• Čtvrtek 30. 12. 2021 – budou probíhat vývozy odpadu dle pravidelného svozového
plánu
• Pátek 31. 12. 2021 – budou probíhat vývozy
odpadu dle pravidelného svozového plánu
Sběrné dvory budou 24. 12. 2021,
25. 12. 2021, 31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 pro
veřejnost uzavřeny.
Odpad můžete odevzdat v následujících
dnech.
RESPONO, a.s.

Kotlíkové dotace 2021–2027
Závazné pokyny programu zatím nebyly
schváleny Evropskou komisí, níže uvedené
tedy nelze považovat za konečnou a závaznou
podobu pravidel, změny jsou vyhrazeny.

Předmět podpory

Výměna kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují minimálně emisní
třídu 3 dle ČSN EN 303-5.

Kde je možné výměnu provést

Výměnu zdroje bude možné realizovat
v rodinných domech vč. trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci a bytových jednotkách bytových domů.

Jaký zdroj je možné z dotace pořídit

Výčet podporovaných zařízení je uveden
v Seznamu výrobků a technologií najdete
na https://svt.sfzp.cz/. Z dotace je možné si
pořídit tyto typy zdrojů:
• tepelné čerpadlo
• kotel na biomasu (ruční/samočinný)
• plynový kondenzační kotel

Oprávněný žadatel

Žadatel je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém
domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v rodinném
domě, bytu nebo trvale obývané stavbě pro
rodinnou rekreaci trvale bydlí. Pokud zde
nemá trvalý pobyt, pak v čestném prohlášení
uvede, že má v nemovitosti bydliště. V případě trvale obývané stavby pro rodinnou
rekreaci je žadatel povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající
24 měsíců nebo více před podáním žádosti
o podporu. Pro domácnost žadatele platí, že
průměrný čistý příjem na člena domácnosti
v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Bez
ohledu na výši příjmů jsou mezi žadatele zahrnuti následující:
• Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu

starobní důchod nebo invalidní důchod 3.
stupně.
• Žadatel je nezletilý nebo student denního
studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby
pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky
v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci
nezletilí nebo studenti denního studia do 26
let.
• Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby
podání žádosti o podporu pobíral dávky
v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení
(není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).
Pro účely zjištění výše průměrného příjmu
člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí
a studentů denního studia do 26 let uvažují
ve výši 0 Kč.

Domácnost

Domácnost tvoří kromě žadatele i další
osoby, které mají trvalý pobyt v dotčené nemovitosti, a dále ostatní osoby, které s žadatelem trvale bydlí. Počet členů domácnosti je
rozhodný k datu podání žádosti o podporu.

Jaké příjmy se budou dokládat

Žadatel a členové jeho domácnosti prokazují následující typy a výši příjmů:
• příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu
fyzických osob podle zákona o dani z příjmů
a nejsou od této daně osvobozeny (prokázáno daňovým přiznáním/potvrzením o příjmech od zaměstnavatele),
• starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody (prokázáno potvrzením o důchodu),
• dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (prokázáno potvrzením České správy
sociálního zabezpečení),
• dávky státní sociální podpory (dle zákona č.
117/1995 Sb. o státní sociální podpoře), dávky v hmotné nouzi (dle zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi), podpora

v nezaměstnanosti (prokázáno potvrzením
Úřadu práce ČR).

Modelové příklady

• Domácnost složená ze dvou vydělávajících
dospělých osob a dvou dětí – čistý roční příjem za rok 2020 může dosahovat maximálně
částky 683 600,00 Kč (4x170 900,00 Kč).
• Domácnost složená z rodiče samoživitele
a jednoho dítěte – čistý roční příjem rodiče samoživitele za rok 2020 může dosahovat maximálně částky 341 800,00 Kč
(2x170 900,00 Kč).
• Domácnost složená ze dvou vydělávajících
dospělých osob a jedné osoby pobírající
starobní důchod – čistý roční příjem za rok
2020 může dosahovat maximálně částky
512 700,00 Kč (3x170 900,00 Kč), do příjmu se v tomto případě započítává i příjem
osoby pobírající starobní důchod.
• Domácnost složená ze dvou osob pobírajících starobní důchod – nárok na dotaci vzniká automaticky bez doložení výše příjmů.

Výše dotace

Podpora fyzickým osobám je poskytována
formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých
výdajů dílčího projektu, a to s následujícími
limity:
Typ zdroje
Max. dotace (Kč)
Plynový kondenzační kotel
100 000,00
Kotel na biomasu s ruční dodávkou
paliva vč. akumulační nádrže 130 000,00
Kotel na biomasu se samočinnou
dodávkou paliva
130 000,00
Tepelné čerpadlo
130 000,00
Způsobilost výdajů: Od 1. ledna 2021.
Předpokládaný termín vyhlášení: První polovina roku 2022.

Kontakty

Internetové stránky Jihomoravského kraje:
https://www.jmk.cz/content/16540
Dotazy je možné směřovat na e-mail kotlikove.dotace@jmk.cz.
vs
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Moravská Nová Ves, Lužice a Hrušky obdržely
finanční pomoc
Společnost Lohmann & Rauscher věnovala 1 milion korun na obnovu obcí po tornádu

Předání symbolického šeku ve výši 400 tisíc
starostovi obce Moravská Nová Ves • Foto:
archiv Lohmann & Rauscher GmbH & CoKG

Mezinárodní společnost Lohmann & Rauscher (L&R) zabývající se výrobou a prodejem
zdravotnických výrobků, která má pobočku
i ve Slavkově, věnovala 1 milion korun na obnovu obcí po tornádu. Částka bude poskytnuta třem obcím Moravská Nová Ves, Lužice
a Hrušky na investice do zničené infrastruktury obcí.
Na večer 24. června 2021 na jihovýchodě
České republiky málokdo zapomene. Tornádo s rychlostí větru až 400 km/h za sebou
zanechalo stopu zkázy dlouhou 26 kilometrů
a širokou až 700 metrů. Katastrofa si vyžádala
6 mrtvých a 200 zraněných. Poškozeno bylo
více než 1200 domů.
Německo-rakouská společnost Lohmann
& Rauscher (L&R) má již 30 let pobočku

ve Slavkově, asi 60 km od místa zkázy. Závod
L&R ve Slavkově spojuje rozsáhlé výrobní
kapacity, logistiku, prodej a marketing a další
administrativní oddělení a dnes zaměstnává
více než 700 lidí. Slavkov významně přispívá
k úspěšnému rozvoji celého koncernu L&R.
Mimo jiné se zde vyrábějí důležité chirurgické vícesložkové systémy Kitpack. Ty se
kompletují v čistých prostorách a obsahují
všechny jednorázové zdravotnické výrobky
potřebné pro operace.

Společnost vyrábějící zdravotnické
prostředky prokázala odpovědnost

Společnosti L&R působící ve zdravotnictví
a dodávající zdravotnické výrobky bylo ihned
jasné, jakým způsobem může obětem tornáda na počátku pomoci: Rozhodla se věnovat
nemocnicím v Břeclavi a Hodoníně zdravotnické výrobky pro akutní péči. Zaměstnanci
také od prvního dne po katastrofě uspořádali
sbírku peněz pro oběti tornáda a záhy měli
možnost přispívat rovněž přímo z výplaty.
Vedení společnosti L&R se rychle rozhodlo
poskytnout postiženému regionu a lidem další
pomoc. Společnost L&R věnovala obcím Moravská Nová Ves, Lužice a Hrušky v celkové
částce jeden milion korun.
Wolfgang Süßle, CEO koncernu L&R:
„Rozsah zkázy způsobené tornádem byl a je
obrovský. Všechny nás to hluboce zasáhlo, ne-

jen coby významného zaměstnavatele v tomto regionu, ale především jako lidi, kteří zde
pracují nebo, jako v mém případě, jezdí přes
tuto oblast do našeho závodu ve Slavkově.
Mnoho lidí přišlo o své domovy, ba dokonce
o veškeré živobytí, a vesnice ztratily důležitou infrastrukturu. Jsme společností působící
ve zdravotnictví, a proto jsou lidé a péče o jejich zdraví středem našeho zájmu. Na základě
tohoto základního postoje poskytujeme našim
zákazníkům a pacientům nejen nejlepší možné
produkty a služby. Zodpovědnost přebíráme
i tam, kde lidé potřebují pomoc – jako v Moravské Nové Vsi, Lužicích a Hruškách.“

Příspěvek na obnovu obcí

Eva Havlíčková, prokuristka společnosti
L&R Česká republika, koordinovala během
léta a podzimu různé formy pomoci poskytované společností: „Jsme velmi vděční za to, že
mezi oběťmi není nikdo z našich zaměstnanců
a nikomu z nás nebyl poničen dům nebo byt. To
nás však nezbavuje odpovědnosti přispět na obnovu zdevastovaných obcí Moravská Nová
Ves, Lužice a Hrušky. Naším darem chceme dát
těmto lidem a vesnicím opět budoucnost.“
Starostové tří obcí Moravská Nová Ves, Lužice a Hrušky využijí darované peníze po dokončení demolic zničených domů na různé
opravy a rekonstrukce. Odhaduje se, že obnova
obcí zatíží jejich rozpočet na dalších 10 let. tz

Slavkováci opět projevili solidaritu. Nadělili dárky
ohroženým dětem i zdravotníkům
Vánoční stromeček pro děti z ohrožených
dětí ze Slavkova a okolí se opět zaplnil krásnými dárky, které jim nadělili občané Slavkova. Sociální pracovnice již po třetí vytipovaly rodiny, které nemají tolik štěstí, aby
darovali svým dětem vytouženou nadílku.
V letošním roce děti dokonce napsaly nebo
namalovaly dopis a vyslovily tak konkrétní

přání, které by jim pod stromečkem udělalo
radost.
Do několika málo hodin mělo téměř každé dítě svého „Ježíška“. Většina dětí dostalo
dárky hned dva. „Je vidět, že hodných andělů chodí po tomto světě stále dost. Mám radost, že naše původně velmi nevinná výzva se
v mnohých domovo stala již vánočním zvykem a že solidarita s rodinami,
které nemají tolik štěstí, nás stále
neopouští. V takových chvílích
jsem na naše spoluobčany hrdý
a věřím, že to dobré v nás přebije
i ty horší vlastnosti,“ řekl starosta
Michal Boudný. Dárky v předvánočním týdnu doručí do rodin
pracovnice sociálního odboru.
Podobně jako na výzvu k obdarování ohrožených dětí, reagovali
někteří Slavkováci i obyvatelé
okolních obcí na pravidelné zasílání darů zdravotníkům do vyškovské nemocnice. Každý prosincový čtvrtek, a bude-li potřeba
i lednový a únorový, je ze Slavkova vypravováno auto, které doveze společné poděkování na všech
pět covidových oddělení. Kromě
Vánoční stromeček s dárky na radnici pro ohrožené děti • Foto: PM
dárkových krabic, ve kterých

zdravotníci dostanou domácí dobroty nebo
trvanlivé a energetické potraviny zdravotníci
dostanou také dárek v podobě vína s etiketou
Václava Vydry. Ta měla být původně určena
pro hosty neuskutečněných Vzpomínkových
akcí. Další vánoční vína věnuje lékařům
a sestřičkám také pan profesor Táborský. Pokud máte chuť a čas se zapojit do této solidární akce, kontaktujte Veroniku Slámovou
na e-mail veronika.slamova@slavkov.cz. vs

Silvestrovský ohňostroj
je kvůli covidu zrušený
V souvislosti s aktuálními nařízeními
vlády se město Slavkov u Brna rozhodlo
nepořádat tradiční silvestrovský ohňostroj
odpalovaný z jižní rampy zámku. Ze stejného důvodu nebude město ani pořádat ples,
který se měl uskutečnit 22. ledna. Aktuálně
sice plesy nejsou zakázány, nicméně podmínky, za jakých bychom jej mohli uskutečnit, se vymykají představě o společenské
zábavě. Účastníci by kromě podmínky O-N
museli mít nasazeny respirátory. Kapacita
by také byla omezena na 100 osob. Děkujeme za pochopení.
vs
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Tříkrálový
koncert v kostele
připomene
výročí Dvořáka
180. narozeniny Antonína Dvořáka si
Slavkov připomene velkolepým Tříkrálovým
koncertem v chrámu Vzkříšení Páně. Slavnou
Novosvětskou a Te Deum můžete zažít v podání Komorního orchestru Collegium Magistrorum a Smíšeného sboru Ars Brunensis
v neděli 9. ledna 2022 od 16.30 hod.
„Mám velkou radost, že se nám již potřetí
podaří uspořádat koncert předních českých
hudebníků v tak úžasném prostoru jako je
náš unikátní klasicistní kostel. I letos tento
kulturní zážitek přinášíme Slavkovákům jako
dárek do nového roku. Vstupné je pouze dobrovolné,“ uvedla místostarostka města Marie
Jedličková.
Pod vedením švýcarského dirigenta Sebastiena Thomasa Bagnouda zazní skladby
Antonína Dvořáka: Symfonie č. 9 e moll op.
95 „Z nového světa“ a Te Deum v úpravě
pro komorní orchestr, varhany, sbor a sólisty.
Na varhany bude opět doprovázet přední česká varhanice Kateřina Málková. Vystoupí také
sopranistka Pavla Radostová a barytonista Jiří
Miroslav Procházka.
Koncert se koná v režimu aktuálních vládních nařízení. V den uzávěrky zpravodaje
(9. 12. 2021) je podmínkou vstupu předložení
doklad o prodělání nemoci covid-19 ne delší
180 dnů nebo o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny
(druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní. Posluchači také musí mít po celou
dobu koncertu nasazené respirátory a všichni
musí být usazeni. Aktuální informace sledujte
vs
na stránkách www.slavkovak.cz.

Na Bonaparte se přišlo očkovat téměř 400 lidí
Sály městského kulturního centra Bonaparte se první prosincovou sobotu proměnily
v očkovací centrum. Radnice zde ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u svaté Anny uspořádala hromadné očkování proti COVID-19.
Zájem o vakcínu projevilo téměř 400 lidí.
Na výzvu prostřednictvím Mobilního rozhlasu a sociálních sítích zareagovali většinou
senioři, kteří již měli nárok na třetí posilovací
dávku. Přihlásilo se ale i několik desítek lidí,
kteří se rozhodli pro první dávku. Lidé byli
zváni na Bonaparte na konkrétní čas. Zdravot-

nický personál zvládl naočkovat cca 40 lidí
za půl hodinu. Po aplikaci vakcíny lidé ještě
posečkali ve velkém sále minimálně patnáct
minut. „U nikoho se na místě neprojevila
alergická reakce. Od lidí jsme slyšeli hlavně
slova chvály. Byli rádi, že nemusejí nikam
dojíždět,“ komentoval akci vedoucí mobilního očkovacího týmu FNUSA MUDr. Libor
Urbánek.
Akce se konala díky organizaci kolegyň ze
sociálního odboru. Na místě se administrativy
ujal také starosta Michal Boudný a pracovni-

Očkování • Foto: 2x archiv MÚ

ce krizového řízení. Velké poděkování patří
týmu zdravotníků.
V případě, že budete mít zájem o účast
na případné další podobné akci, doporučujeme se zaregistrovat do systému Mobilního
rozhlasu, prostřednictvím kterého zasíláme
informace o konání akce a její organizace.
Registrovat se může na internetu na stránkách
slavkov.mobilnirozhlas.cz nebo volejte Veronice Slámové 725 977 802, případně e-mailem veronika.slamova@slavkov.cz.
vs
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Rozpočet na rok 2022 je ve znamení dokončení
rozjetých projektů
Na rok 2022 máme rozpočet, který se musí
vyrovnat se stagnujícími příjmy a zároveň
s rostoucími výdaji, způsobenými inflací a zejména zvýšením cen energií. Rozpočet je opět
sestaven jako schodkový, tento schodek dokrýváme z vlastních úspor vytvořených v minulých letech. Naší prioritou pro příští rok je nezastavit investice, připravit a hlavně dotáhnout
do konce projekty, na jejichž základně můžeme
žádat o dotace a nezadlužit městskou pokladnu.
V příštím roce budeme investovat především do komunikací a školství. Čeká nás druhá etapa průtahu městem. V plánu je nákup
strategického pozemku pro školství na Zlaté
Hoře a také chceme získat pozemek vedle
bývalých jeslí na Koláčkově náměstí. S tímto
pozemkem se pak následně počítá při rekonstrukci zdejší lokality.
V rozpočtu jsou i finanční prostředky
na dokončení rozpracovaných projektů, které jsou podmínkou pro získání dotací – jedná
se zejména o dokončení projektových prací
na přístavbě MŠ na Koláčkově náměstí, regeneraci sídliště Nádražní ve všech jeho etapách
a projekt na poldr za kotelnou na Zlaté Hoře.
Rozhodnutí o tom, zda dotace získáme, padne
zřejmě na podzim 2022.
V rozpočtu je i účelový investiční příspěvek pro DSO Dr. Václava Kounice na zahájení projekčních prací na svazkové škole. Až se
vyjasní autorská práva, pustíme se do projektu na novou moderní napoleonskou expozici.
Ta stará je už uzavřena, exponáty byly vráceny jejich majitelům.
Správa budov bude vynakládat finance
na postupnou rekonstrukci bytových jader
u městských bytů, a zajistí výměnu oken v našich budovách na Fügnerově ulici a na Palackého nám 123.
Provozní výdaje rostou, jsou zatíženy inflací. Rozpočet je ovlivněn i zdražením energií.
Dle našich propočtů zaplatíme v příštím roce
o 5 mil. Kč víc než letos. V této částce je započten růst cen energií za veřejné osvětlení,
provoz škol, zámku a úřadu.

Rozpočet 2022 města Slavkov u Brna
Daňové
Nedaňové – ostatní
Příjmy

Výdaje

Příspěvky příspěvkovým
organizacím
Výdaje státní správa
a samospráva
Kapitálové výdaje (investice)
Celkem

tis. Kč

%

43 929,00

21

20 511,00

Kapitálové
Přijaté transfery

30 996,30

Příjmy celkem

178 724,30

Běžné

153 955,70

Kapitálové
Splátky dlouhodobých úvěrů

53 700,00
3 338,40

Výdaje celkem

210 994,10

pokrytí schodku rozpočtu – čerpání fondů

-32 269,80

TSMS

21 280,00

ZS-A Slavkov (zámek, knihovna, SC Bonaparte…)

12 650,00

ZŠ Komenského

5 170,00

ZŠ Tyršova

2 981,00

MŠ Zvídálek

1 348,00

ZUŠ

250,00

DDM

250,00

Výdaje státní správa a samospráva
Kancelář tajemníka (včetně DSH)
Běžné výdaje

9 640,00

Finanční odbor

4 076,50

Odbor správy majetku, investic

4 400,00

Správa majetku – městské byty a nebytové prostory

5 760,00

Odbor sociálních věcí (včetně SPOD)

5 964,20

Odbor správních činností

250,00

Odbor vnějších vztahů – ostatní výdaje

1 500,00

Odbor vnějších vztahů – dotace spolkům

1 620,00

Odbor vnějších vztahů – MAP

2 650,00

Městský úřad – osobní náklady

68 794,00

53

Městská policie

53 700,00

26

Běžné výdaje celkem

207 655,70

100

Kapitálové výdaje

816,00

Stavební úřad a životní prostředí (včetně odpadového hosp.)

110 026,70

 Příspěvky
příspěvkovým
organizacím
 Výdaje státní
správa a samospráva
 K apitálové výdaje
(investice)

127 217,00

Příspěvky města na provoz:

Ing. Marie Jedličková, místostarostka města

Výdaje rozpočtu

tis. Kč

4 556,00
153 955,70

Investiční účelový příspěvek projekt svazkové školy DSO Dr. Václava Kounice

5 900,00

Souhrn – akce pod 2 mil.

9 800,00

Výkupy pozemků

11 000,00

Průtah městem – spoluúčast

16 000,00

Budova radnice – rekonstrukce elektroinstalace a vybudování strukturované kabeláže, EZS a EPS

5 000,00

Výměna oken Fugnerova, Palackého nám 123

3 000,00

projektová dokumentace nové MŠ

3 000,00

Kapitálové výdaje celkem

53 700,00
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V ROCE 2022
INVESTUJEME
54 mil. Kč
1/3 financujeme
z rozpočtu,
2/3 z úspor.

II. etapa rekonstrukce
průtahu městem
16 000 000 Kč

Nákup strategických
pozemků
11 000 000 Kč

Investice
do školství
8 000 000 Kč

10
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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 platby za odpad. Dosavadní
systém úhrady formou nákupu známky na popelnici končí. Ve městě platí nová vyhláška,
která již mnoho let platí ve většině měst a obcí
v České republice a stanovuje roční úhradu
za každého občana, 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. Povinnost zaplatit 700 korun mají také majitelé bytu, domu
nebo chaty, kde není nikdo hlášený.
Úhrada samotného poplatku bude velmi jednoduchá. Město od 1. února spustí
na svých stránkách www.slavkov.cz odkaz
elektronickou platební bránu, která je součástí
nově vznikajícího Portálu občana. Poplatek
tak uhradíte velmi podobně, jako jste zvyklí
z e-shopů nebo systému na koupi elektronické dálniční známky. Bude stačit zadat rodné
číslo daného poplatníka. Pak už se vám ukáže
výše požadované platby včetně variabilního
symbolu a okamžitá možnost úhrady poplatku buď platební kartou, nebo prostřednictvím
mobilu přes QR kód. Upozorňujeme, že poplatek bude nutno platit za každého poplatníka zvlášť.
Občané, kteří preferují úhradu na přepážce
pokladny městského úřadu, tak mohou učinit
i nadále. Elektronická platba vám ale ušetří
čas strávený ve frontě.
Stejně jako poplatek za odpadové hospodářství budete moci uhradit i poplatek za psa.
Pokud ještě psa nemáte zaregistrovaného, pak
je nutné na úřad poslat (stačí oscanovaný) formulář Přiznání k místnímu poplatku ze psů.
Poté vám bude vygenerován variabilní symbol pro platbu. Majitelé psů, kteří mají již psa
ohlášeného, budou moci postupovat i zadáním rodného čísla občana, na kterého je pes
přihlášen.
Poplatek za psa i nadále činí 250 korun
za rok za jednoho psa (v případě invalidních,
starobních a vdovských poživatelů 200 korun). Za každého dalšího psa je poplatek stanovený na 375 korun (případně 300 korun).
Elektronický systém vždy ukáže přesnou částku, kterou má daný poplatník uhradit.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY K PLATBĚ
ZA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Vlastním dům ve Slavkově a trvalé bydliště
mám v jiné obci. V ní platím komunál a teď
mám platit ještě ve Slavkově. Musím si
kvůli tomu změnit trvalé bydliště? Nechci
platit za svoz odpadu dvakrát…
Principem vyhlášky, která začne platit
od Nového roku, je rovnice: občan s trvalým
bydlištěm ve Slavkově u Brna platí 700 Kč/
případně dítě 350 Kč. Dále poplatek 700 Kč
je povinen uhradit majitel nemovitosti – bytu,
rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická
osoba a která je umístěna na území obce. Bohužel neumíme ovlivnit, jak přesně jsou stanoveny vyhlášky za platbu komunálního odpadu v jiných obcích. Většina z nich však má
stanoveny velmi podobná pravidla pro úhradu
tohoto místního poplatku.
V domě máme přihlášených 8 osob. To mám
za všechny platit poplatek? Doteď mi stačilo
uhradit za všechny jednu/dvě popelnice.
Principem je, že každý poplatník je nyní
sám zodpovědný za úhradu poplatku. Takže město již nekontroluje, zda zaplatila daná
domácnost, ale zda zaplatil konkrétní člověk
(poplatník). Je také důležité si uvědomit, že
tento poplatek není poplatkem za svoz popelnic, ale za fungování odpadového hospodářství jako celku – tedy hradí se z něj fungování
svozu tříděného odpadu, bioodpadu, provoz
kompostárny, sběrného dvora, likvidace nebezpečného odpadu atd.
Nechce se mi poplatek uhradit. Přihlásím si
trvalé bydliště na městský úřad.
Pokud pomineme, že proces přihlášení trvalého bydliště na adresu městského úřadu
není jednoduchou záležitostí, stejně se povinnosti platby za odpad nevyhnete. Rozhodující
je totiž trvalé bydliště ve městě. Povinnost se
vztahuje i na občany s úřední adresou.
Jak bude probíhat svoz odpadu v chatové
oblasti?
Bohužel do chatové oblasti skutečně popelářský vůz nebude moci zajíždět. Pro majitele
chat bude určen jeden velkoobjemový kontejner u sběrného dvora, kam budou moci svůj
komunální odpad odkládat.

Kdo má platit a kolik?
Každý občan, který má ve Slavkově u Brna
trvalé bydliště, bude mít povinnost od února
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 povinnost uhradit
poplatek 700 Kč vlastník nemovitosti zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená k trvalému pobytu 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 základě rozhodnutí soudu.
• občané 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 budově Policie ČR) nebo
od 1. února 2022 elektronicky 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, a to buď zadáním variabilního symbolu, nebo rodného čísla každého
plátce zvlášť.
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 bydliště, nebude již
tato platba od 1. 1. 2022 v rozpisu plateb
a úhradu si musí každý zajistit individuálně.
V ostatních případech bude upravena 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-
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platek bude poplatníkovi vyměřen platebním
výměrem a následně vymáhán daňovou exekucí.

Kolik dnes stojí město systém
odpadového hospodářství?

Slavkov u Brna kromě svozu komunálního
odpadu a svozu tříděného odpadu zajišťuje
také svoz zeleného odpadu (biologicky rozložitelného odpadu), nebezpečného a objemného. K tomu provozuje ještě kompostárnu
a platí náklady na provoz sběrného dvora.
Náklady na fungování tohoto systému se šplhají do výše téměř 8,2 milionu korun ročně.
Příjmy, které má dosud město z prodeje známek na popelnice, činí cca 3,9 milionu korun.
Další cca 1 milion korun získá jako odměnu
za třídění a dalších 111 tisíc korun za zpětný
odběr. Dosavadní příjmy tedy činily cca 5
milionů korun. Zbytek nákladů na odpadové
hospodářství, tedy téměř třetina, je dotovaný
městem. 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.
Kompletní znění Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství naleznete na www.
slavkov.cz v sekci Město a samospráva –
vs
právní přepisy města.
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Rekonstrukce průtahu městem a ulice
Malinovského. Co se změnilo?
První fáze rekonstrukce průtahu městem je
u konce. Přestože se podél silnice dodělávají
ještě detaily, auta už mohou projíždět po nové
kruhové křižovatce i nové vozovce v ulici
Lidická a Boženy Němcové. Stejně tak už je
živo i v ulici Malinovského poblíž polikliniky
a škol. Zatímco rekonstrukce průtahu (krajské
silnice III/0508) byla projektována zejména
s cílem zajistit plynulou a hlavně přehlednou
jízdu, v místě, kde se pohybují stovky dětí, se
dopravní stavitelé zaměřili zejména na zvýšení bezpečnosti a zpomalení aut. I proto došlo
na některých místech ke změnám, na které
jsme nebyli zvyklí. Pojďme se na ně podívat
blíže.

Nový přechod na ulici Boženy
Němcové

Aby se dala bezpečně přejít ulice Boženy
Němcové, vybudovali stavbaři přechod s nasvícením uprostřed ulice u vyústění ulice
Zborovská. Jedná se o moderní, přehledný,
bezbariérový přechod s osvětlením.

žulové kamínky, které nevytváří tepelné ostrovy jako například štěrk nebo beton. Nyní
zahradníci vysadili rostliny, které v tomto
období zasadit mohli. Zbytek kvetoucích
cibulovin přibyde na jaře, takže ostrůvky
a křižovatka budou kvést i sezónními tulipány nebo narcisy. Jedná se téměř o totožný

Zrušený přechod na ulici Boženy
Němcové

Pozor! V zatáčce u ulic ČSA a Boženy
Němcové již neexistuje přechod pro chodce. Byl zrušen hned ze dvou podstatných
důvodů: jednak kvůli plynulosti provozu
– auta od nové kruhové křižovatky plynule
projíždějí a nemusí zastavit chodcům a pak
také samozřejmě z bezpečnostního pohledu.
Přestože zde přechod v minulosti byl, do-

Nový přechod pro chodce v ulici Boženy Němcové

Křižovatka
Lidická x Smetanova x Polní

Zrušený přechod na Palackého nám.

Mnohým se může zdát, že tato křižovatka
je nově „břichatá“ a že řidiči budou zbytečně najíždět na vystouplou kamennou dlažbu.
I zde však dopravní policisté a projektanti
dbali na plynulost a hlavně přehlednost křižovatky. Nově když například odbočujete ze
Smetanovy ulice do Boženy Němcové, tak
jasně vidíte, že máte přednost před vozidlem,
které vyjíždí z Polní. Oblouky jsou navržené
tak, aby radius najíždění byl co nejplynulejší
a umožnil průjezd i větších nákladních vozidel, pro něž je asfaltová plocha nedostatečná.
Jedná se obdobu kamenného prstence u kruhových křižovatek.

model jako v případě ozelenění křižovatky
u prodejny Lidl, kde je už nyní vidět, jak se
rostliny rozrůstají a postupně kačírek zakrývají. Výsadba u křižovatek a dopravních staveb je kompromisem mezi nárokem na údržbu a zeleným řešením.
Jedná se o takzvaný styl Provence, takže
zahradní architekta vycházela v návrhu z úzkých vysokých stálezelených tisů, protože
úzké cypřiše u nás nedostatečně zimují. Doplnila je o levandule a okrasné trávy. Volba
rostlin je rozplánovaná tak, aby po většinu
období v roce lokalita alespoň částečně kvetla. Jarní kvetení zajistí cibuloviny, letní levandule a rudbekie, pozdně letní až podzimní caryopteris. Barevnost také zajistí červenolisté

Městská policie upozorňuje na zaniklý přechod

pravní experti vždy upozorňovali na to, že je
nebezpečný a není zde zajištěn normový výhled na přechod ve směru od ČSA. Bezpečná
trasa z autobusového nádraží do města vede
po západní straně, na které je i autobusové
a vlakové nádraží. Celou trasu zde procházíte
po bezpečných přechodech s ostrůvkem a nasvícením. K tomuto účelu byl zřízen i nový
přechod ve spodní části náměstí.

Nová úprava křižovatky ulic B. Němcové, Lidické, Smetanovy a Polní

Výsadba v kruhové křižovatce
a v ostrůvcích

Ozelenění ostrůvků a kruhového objezdu je samozřejmě na začátku. Základem
křižovatky je hlína, která bude zajišťovat
vsakování vody. Na zasypání jsou použity

dřišťály. Doplňkem k tomu všemu jsou nízké
borovice. Mulčování kamenivem je zvoleno
právě k ohledu na co nejjednodušší údržbu.
Všechny rostliny byly také vybrány s ohledem na nízkou náročnost zálivky, která by
byla velmi problematická.

12/2021

Ulice Malinovského

Zatímco u průtahu městem se dopravní projektanti řídili normami pro plynulost provozu,
v ulici Malinovského a Komenského náměstí
bylo prioritou zvýšit bezpečnost v místě, kde
je velká koncentrace dětí a imobilních občanů. V celé lokalitě nově platí omezení na 30
kilometrů v hodině. Proto jsou zde také nově
nainstalovány dva zpomalovací prahy. Nově
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se také posunul přechod pro chodce u polikliniky, který se výrazně zkrátil – z 15 metrů
na standardizovaných 7 metrů. I tento přechod
je nasvícen moderními LED světly, stejně
jako v celé délce ulice. Prostor před školou
bude také nově monitorovaný kamerami.
Pro některé řidiče je také překvapením křižovatka u kostela, která se „vychyluje“ do oblouku. Opět i zde je podstatné zpomalení aut,

kdy při původním řešení mohlo auto jedoucí
od polikliniky ke koupališti bez omezení
rychlosti projet. Nyní je touto stavební úpravou donuceno zpomalit a do prostoru kolem
mateřské školy a speciální školy nejet omezenou rychlostí. Tím dochází k podstatnému
zvýšení bezpečnosti.

Chodník a silnice do ulice Jiráskova

Může to vypadat zvláštně, že chodník a ulice z ulice Malinovského do ulice Jiráskova
nejsou napojeny na stávající komunikace. Je
to tak proto, protože město má již zpracovaný
projekt na rekonstrukci ulice Jiráskova, který
nově počítá s přeložkou chodníku do tohoto
místa. Takže jakmile se spustí oprava této ulice, bude se v chodníku pokračovat. U napojení komunikací došlo ke zmenšení jejich oblouků, kdy řidič je nucen svoji jízdu zpomalit
tak, aby mohl plynule křižovatkou projet. Oblouky jsou navrhnuty dle stávajících norem
vs
a dle stanoviska Policie ČR.

Zkrácený přechod pro chodce u polikliniky (ul. Malinovského)

Ulice Malinovského

Nová úprava křižovatky v ulici Malinovského

Kruhová křižovatka v ulici ČSA • Foto na dvoustraně: archiv MÚ

Zpomalovací příčný práh před ZŠ Komenského
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Exkurze v Anthroposu
K doplnění dějepisného učiva o pravěku zařazujeme každoročně pro žáky šestých ročníků exkurzi v brněnském Pavilonu Anthropos.
Ojedinělé muzeum dokumentuje nejstarší dějiny osídlení Moravy a celého evropského kontinentu. Značnou pozornost dětí
i dospělých přitahuje zejména 3,5 m vysoký
model mamuta v životní velikosti, provázený
mládětem. Rozsáhlá muzejní expozice patří
k největším a nejmodernějším svého druhu
v Evropě. Přibližuje nejen aktuální poznatky z archeologického výzkumu, ale přináší
také interaktivní prezentace a je obohacena
řadou dioramat a rekonstrukcí prostředí i života paleolitických lovců a sběračů. Tím je
tato expozice srozumitelná rovněž dětem ze
základních škol.
Žáci 6.A a 6.B prošli společně s lektorem celou expozici, která je rozdělena do šesti částí:
Primáti – naše rodina, Příběh lidského rodu,
Genetika ve vývoji člověka, Paleolitické technologie, Morava lovců a sběračů a Nejstarší
umění Evropy. Během prohlídky se děti dozvěděly spoustu zajímavostí, kterými si doplnily
sn
své znalosti o pravěku z hodin dějepisu.

Turnaj v piškvorkách
V pondělí 6. prosince proběhl tradiční
školní turnaj v piškvorkách. Celkem se zúčastnilo 14 soutěžících a všechny zápasy
ve skupinách i ve finále měly velmi dobrou
úroveň. Ve finálovém kole si prvenství vybojoval Dominik Šemora. Druhé místo obsadila Nikola Majárková, třetí příčka patřila
Daniele Svobodové a těsně pod stupni vítězů
se umístila Sára Šemorová. Vítězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast.
lp

Mikuláš ve škole
I v této složité době k nám v pátek 3. prosince zavítala návštěva v podobě svatého Mikuláše, krásných andělů a hrozivých čertů.
Žáci z prvního stupně už netrpělivě očekávali bušení na dveře a příchod těchto bytostí.
Nejprve Mikuláš přečetl ze zlaté knihy jména těch, kteří trochu zlobili, a ti pak čertíkům
museli slíbit, že se polepší. Potom andělé
nadělili každému malou sladkost. Na oplátku vzácná návštěva uslyšela básničku nebo
písničku. Děti slíbily, že budou po celý rok
zv
hodné. Zkusíme tomu všichni věřit.

Podzimní výtvarná soutěž
Během prvních listopadových dní probíhala v 1., 2. a 3. ročníku výtvarná soutěž
na téma „PODZIM“. Děti pomocí různých
výtvarných technik vytvářely zajímavé
a nápadité práce. Ty nejzdařilejší byly vyhodnoceny a žáci získali diplom a sladkou
odměnou. Za každou třídu jmenujme autory
a autorky nejlepších prací: 1.A Gita Gecová,
1.B Anežka Strachoňová, 2.A Dominik Hradil, 2.B Vojtěch Dostál, 3.A Eliška Navrátilová, 3.B Nela Plevová.
kn

Šesťáci v Anthroposu • Foto: archiv školy

Rodilí mluvčí ve výuce
angličtiny
V rámci spolupráce v projektu Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov
u Brna jsme v naší škole uspořádali projektové dny zaměřené na prohlubování znalostí anglického jazyka v devátém ročníku. Přes trochu obtížnější situaci jsme zorganizovali pro
4 skupiny čtyřhodinový projekt na téma Jobs
and Careers s rodilými mluvčími. V pátek 26.
11. 2021 proběhlo setkání poslední skupiny.
Jak se na celou akci dívali žáci a žákyně, je
vidět v následujícím vyjádření:
„Návštěva rodilého mluvčího byla zábavné a zajímavé zpestření výuky. Paní lektorka
byla velmi milá a ochotná nám vysvětlit kaž-

dé slovíčko, kterému jsme nerozuměli. Hráli
jsme také různé hry v angličtině, které nám
pomohly se nejen nějakým způsobem domluvit anglicky, ale také pracovat ve skupinách.
Vysvětlovat neznámá slovíčka a nesnažit se
zjednodušovat si to českou verzí bylo složité.
Jak jinak bychom to ale udělali v zemích, kde
česky nerozumí? Omezit češtinu na minimum
bylo tedy ze začátku poněkud složitější. Nakonec se nám ale podařilo rozmluvit. Myslím
si, že každý z nás řekl alespoň jednu smysluplnou větu anglicky. Určitě to byl zajímavý
a užitečný zážitek a za ten za sebe a za celou
ej
třídu moc děkuji.“

Fakescape
Pro žáky v devátém
ročníku jsme v rámci spolupráce školy na projektu
Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP
Slavkov u Brna připravili
speciální vzdělávací hru.
Hra Dezinfombies je určena pro žáky
2. stupně ZŠ. Cílem je seznámit žáky s problematikou fake news, dezinformací, kritického myšlení a bezpečnosti hesel, a to formou hravého workshopu. Žáci si během 45
minut sami vyzkouší vyhledávat a ověřovat
informace, odhalovat manipulace na fotkách
a rozpoznat hoax od ověřené zprávy. Při řešení úkolů rovněž trénují pozorné čtení textu.
Tematicky je hra přizpůsobena věku žáků:
úvodní informace jim předává oblíbený you-

tuber Lukefry, oproti
středoškolské verzi jsou
texty kratší, jednodušší
a obsahují žákům blízká
témata. Rozpoznávání
manipulací u fotek je jim
navíc ulehčeno indiciemi s nápovědou.
Velice důležitou součástí hry je závěrečná
reflexe. Při té je žákům propojena zkušenost
ze hry se skutečným děním ve světě. Žákům
je vysvětleno, jak se to, co právě zažili při
hře, projevuje reálně na sociálních sítích nebo
v médiích obecně, a jak mohou své schopnosti a dovednosti nabyté ve hře využít v každodenním životě. Reflexe se navíc dotýká témat
jako je reklama na sociálních sítích a influencer marketing, clickbait a klamání uživatelů
jp
ze strany influencerů.

12/2021
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TeamGym překvapil. Děti stály na bedně ve všech
kategoriích
Hned čtyři medaile si na konci listopadu
dovezly do Slavkova dětské gymnastické
týmy ze závodů Malý TeamGym 2021 Brno.
Pro pětatřicet dětí ze slavkovského TeamGymu to byl nečekaný úspěch. Zazářily ve všech
kategoriích, do kterých byly nasazeny. Nejcennější kov se třpytil na dresech holkám
a klukům z kategorie 0 (přípravka) a 1 (junioři). Obě družstva předvedla povedené sestavu
v akrobacii a na malé trampolíně.
Ještě více překvapilo „béčkové“ družstvo
z 1. kategorie, které vybojovalo stříbrnou
medaili z pěti nasazených týmů. Na bedně
stály i gymnastky nasazené do dalších dvou
kategorií – 2. a 3. Porotci jim na krk pověsili
bronz.
„Zejména v této je pro nás velkým svátkem
už samotné konání závodů. A takový úspěch
znamená pro děti velkou vzpruhu. Téměř rok
a půl střídavě trénujeme s nejistou vyhlídkou

závodů a pak z prestižních brněnských závodů
odjíždíme všichni s medailí na krku,“ popsal
hlavní trenér Miroslav Hrazdil. Poděkování
patří i dalším trenérům Kateřině Sikorové
a Martině Kubincové. Díky patří i zapojeným
rodičům, bez jejich spolupráce by nešlo dodržet všechna potřebná opatření, která závod
provázela.
TeamGym je moderní gymnastickou disciplínou, využívající prvků sportovní gymnastiky a akrobacie. Soutěží se v kategoriích družstva mužů, žen a družstva smíšená (MIX).
Tým tvoří 8–12 závodníků. Jednotlivá soutěž
se skládá ze tří disciplín. Závody v malém
TeamGymu se skládají z akrobacie a skoků
z malé trampolíny.
Slavkovský TeamGym letos nebojoval pouze v Brně. V říjnu se dívky s pódiovou skladbou účastnily Mistrovství České republiky
vs
v TeamGymu v Olomouci.

Základní škola Komenského

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

TeamGym • Foto: archiv MÚ

www.zskomslavkov.cz

Závěr roku na ZŠ Komenského
V měsíci listopadu byla dokončena výměna
střešního pláště na nové budově základní školy.
Světlovody zajistí učebnám denní světlo, každá
místnost je vybavena klimatizací a střešní okna
lze zastínit žaluziemi. Zlepšila se i akustika
v učebnách, vložení ocelových konstrukcí zvý-

šilo statickou stabilitu a výměna trubicových
zářivek za provozně méně náročnější LED
svítidla ušetří škole náklady na energie. Díky
nové izolaci se zvýší tepelná pohoda v celém
podlaží. Oddělením části knihovny získá škola
navíc novou učebnu. Od prosince již probíhá

Adaptační program pro 6. ročníky
V listopadu bylo každé úterní dopoledne
věnováno adaptačnímu programu pro naše
šesťáky. Každá třída si předem zvolila téma,

Adaptační program, 6. B

do kterého jsme celý program ladili. První týden jsme s 6.A slavili Halloween, druhý týden
se po škole díky 6.B proháněla strašidla všeho
druhu, třetí týden byla 6.C ještě o trochu více
sportovnější než jindy a čtvrtý týden jsme to
zakončili párty s 6.D. Žáci se úkolu zhostili
s nadšením, a nejenom že přišli v kostýmech,
ale donesli i tematickou výzdobu a nechybělo
ani občerstvení. Děti během programu zase
o trochu více poznaly své nové spolužáky
a všichni úspěšně spolupracovali na plnění
různých úkolů. Hlavním cílem bylo, aby si
tato dopoledne především užili, což si myslím, že se povedlo.

výuka v učebnách informatiky a výtvarné výchovy. V průběhu prvních měsíců nového roku
by měli mít žáci k dispozici všechny zrekonstruované prostory. Na běžný provoz školy se
již velmi těší nejen žáci, ale také jejich učitelé.
Věra Babicová

„Čertice“ z jídelny
Poslední školní den před mikulášskou nadílkou uvařily naše „čertice“ z jídelny opět
čertovsky dobrý oběd. Děti měly radost zejména z malé sladkosti, která jim ho zpestřila.

Michaela Šimáčková, školní psycholožka

Pozvánka na ples
ZŠ Komenského
Srdečně zveme všechny příznivce dobré hudby a tance na reprezentační ples
ZŠ Komenského, který se koná v pátek
4. února 2022 od 20 hodin. K tanci a poslechu bude hrát skupina Quantum Olomouc. Předprodej lístků bude zahájený
v lednu 2022 v kanceláři školy. Pokud by
se z epidemiologických důvodů nemohl
ples konat, bude tato informace zveřejněna
na webových stránkách školy.
Adaptační program, 6. A • Foto: 3x archiv školy

Spolek rodičů a přátel ZŠ Komenského
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Adventní čas v mateřské škole Zvídálek
Období adventu je časem
tajemna, očekávání, klidu
a především těšení se na jeden z nejkrásnějších svátků
v roce a to jsou Vánoce. Čas
čertů a Mikulášů je u některých dětí spojen s obavami z těchto nadpřirozených bytostí.
Abychom tyto emoce dětem pomohli zmírnit, vytvářeli jsme výrobky v podobě čertích
růžků, ocásků, papírových řetězů, ale i andělských čelenek či křídel. Děti je tak mohly využívat při různých pohybových hrách a vcítily
se do role čertíka nebo andílka. Mikulášská
nadílka proběhla v příjemně laděné atmosféře,
kde děti s radostí zazpívaly Mikulášovi, andíl-

kovi i čertovi písničku či básničku, kterou se
naučily společně naučily. Po Mikuláši nastává
ten pravý advent, kdy celou mateřskou školou
zní zpěv vánočních písní a koled, připravují se
vánoční přáníčka a dárečky, které si děti s radostí odnáší domů.

Pod rozsvícenými vánočními stromečky
najdou děti nadílku nových hraček a stavebnic.
Přejeme všem vánoční svátky prožité
ve zdraví, klidu a pohodě.
p. učitelky ze třídy Koťátka

Foto: 2x archiv MŠ

Klub seniorů informuje
To je fofr! Před několika dny jsem se snažil
napsat zprávu o činnosti
klubu seniorů a už je to
tady. Kvůli brzké uzávěrce pro podání informací
se už nyní musím pokusit o vlastně první informaci pro rok 2022!
Jak nám ty děti rychle stárnou. Snad je to
tím neustálým spěchem. 8. prosince, tedy až
po odeslání zprávy, se uskuteční v pořadí již
STÁ vycházka výšlapové skupiny seniorů, TS
Bota. 99. vedla z Letonic na Lutršték – Mikulášský pochod. Početné skupině, řádně zabalené do teplého oblečení, nevadila nepřízeň
počasí a statečně bojovala s blátem, sněhem
i zimou. Že to bylo velmi náročné svědčí i to,
že si někteří její členové výšlap zopakovali,
tu kvůli zapomenuté hůlce opěrné, tu vypadlé doklady. Hlavně, že nakonec vše skončilo

beze ztráty „kytičky“ a nutno ocenit, že všichni zůstali optimističtí, veselí, s chutí do dalších akcí. Proto i vám všem přeji neubývající
energii, elán a hlavně dobré zdraví, abychom
všichni zvládli konec tohoto roku a šťastně si
užili všeho krásného, co nám může rok 2022
nabídnout. Začíná se pochopitelně připravovat plán na příští rok, kde bude asi opět dominantní klub TS bota se svými pravidelnými
středečními vycházkami. Přes zimu budou
kratší, kolem 7 km, a zakončené v restauraci,
tak aby bylo možné opět doplnit síly a tekutiny. Dovíte se, co nám jsou schopna nabídnout
brněnská divadla, a pokusíme se pro vás připravit i nabídku zajímavých zájezdů po naší
vlasti. Představa je, že vám připravíme typy
zájezdů s přibližnou cenou a pokud bude
zájem, uskutečníme jej. Protože jsme letos
museli zrušit všechny společné aktivity vzhledem k epidemii, věříme, že se situace, jak to

vypadá, zklidní, a tak bychom se společně sešli 8. března 2022 v restauraci Bonaparte, kde
se dovíte vše o historii i budoucnosti. I když je
termín na MDŽ, muži přijďte.
Každé pondělí je klub otevřen od 14 do 16
hod. Přijďte se podívat, protože bychom chtěli připravit pro ty, kdo mají šikovné ručičky,
hlavičky (o čemž nepochybuji), a chtějí je používat k vytváření pěkných věcí, dny kutilů,
výtvarníků, umělců, jak chcete. Bylo by to dle
zájmu, byly by to úterky nebo čtvrtky. Ozvěte
se. Na závěr tedy, krásné svátky vánoční i novoroční, nebuďte sami, je přeci tak hezké se
umět podělit o vše příjemné, co člověk může
prožít a s úsměvem, dobrou náladou a dobrými přáteli se mnohem lépe žije bez ohledu
na to, co nás potkává. Tak nakonec, jak říkal
Žižka „HRR NA NĚ“, na covidy, splíny, nepříjemnosti, zvítězíme!
Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.


Mikulášský pochod • Foto: 2x archiv KS
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Zámek Slavkov – Austerlitz

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

www.zamek-slavkov.cz

Poděkování Zámku Slavkov – Austerlitz
Naši milí kolegové, partneři, přátelé, opět
se ohlížíme zpět do roku, který byl vše, jen ne
takový, jaký by být měl.
Opět jsme čelili výzvě, kterou nikdo z nás
nechtěl zažít. Ovšem zkušenosti z předchozího období nám pomohly zvládnout všechny kroky tak, abychom mohli letošní sezónu
uzavřít se ctí a pocitem dobře odvedené práce. A to rozhodně také díky Vám. Drželi jste
s námi a trávili s námi Váš čas a to nás povzbudilo k ještě většímu úsilí nevzdat to a být
tu pro Vás. Děkujeme Vám!
I nadále pracujeme na spoustě novinek,
máme velké plány pro další roky a těšíme se,
až budeme s Vámi všemi zažívat krásné dny
ve Slavkově u Brna.
Brzy na viděnou!

Akce v roce 2022

Zámek Slavkov – Austerlitz
21. 5.
27. 5.
4. 6.
11. 6.
25. 6.
31. 7.
4.–12. 8.
13. 8.
17. 9.
9. 10.

Eva Oubělická, ředitelka ZS-A

Festival živých soch
Dny Slavkova
Topfest
Pohádkoland
Veteranfest Slavkov
Sting
Letní filmový festival
Napoleonský jarmark
Václavský jarmark
Dýňobraní

Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček
Soutěže se zúčastnilo osm skupin dětí, které
jsou z MŠ Zvídálek, DDM, družin ZŠ Tyršova
a Komenského, Elánka, Montyho Clubu, ZŠ
Tyršova a Lesního klubu a školky Pampeliška. Všechny stromečky jsou nádherné a málo
kdo by uvěřil, že jsou zdobené malými dětmi.
Pokud jste neměli čas se na ně přijít podívat

osobně do zámecké vstupní haly, tak nevadí,
zde jsou jejich fotografie.
Výsledky veřejného hlasování dopadly
následovně:
1. místo MŠ Zvídálek
2. místo družina při ZŠ Komenského
3. místo DDM

4. místo družina při ZŠ Tyršova
5. místo ZŠ Tyršova
6. místo Elánek
7. místo Lesní klub a školka Pampeliška
8. místo Monty Club
Všem dětem děkujeme za účast a už teď se
ZS-A
nemůžeme dočkat nového zdobení.

1. místo MŠ Zvídálek

2. místo družina při ZŠ Komenského

3. místo DDM

4. místo družina
při ZŠ Tyršova

5. místo ZŠ Tyršova

6. místo Elánek

7. místo Lesní klub
a školka Pampeliška

8. místo Monty Club
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Výtvarná soutěž –
Zámecká strašidla
Zámek Slavkov – Austerlitz vypisuje soutěž pro školní rok 2021/ 2022 ve třech kategoriích – děti MŠ, 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň
ZŠ a starší. Letošním tématem 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 veškerými vašimi výtvory.
Technika je libovolná, jen velikost je omezena na rozměry A4 nebo A3.
Pokud jste se rozhodli zúčastnit se soutěže,
tak zde je pár technických pokynů.
Na druhou stranu výkresu napište jméno
autora, email a školu (uvedením těchto údajů
souhlasíte s GDPR).
Díla posílejte do konce února 2022 na adresu: Turistické informační centrum Slavkov
u Brna, Palackého nám. 1, 684 01, Slavkov
u Brna nebo vhoďte do poštovní schránky
ZS-A
TIC Slavkov u Brna.

Uspávání broučků
V sobotu 20. 11. se zámecký park rozsvítil
stovkou lampionů. Na děti v rámci akce čekalo 25 nasvícených stanovišť. Hlavním úkolem
pro děti bylo nalezení všech 25 nasvícených
sklenic. Za splnění úkolu pak na děti čekal
Broučkův čaj a drobná odměna. Věříme, že se
akce všem dětem líbila a že se stane tradiční,
zámeckou, podzimní akcí.

Klarinetový koncert
Felixe Slováčka
25. listopadu v Historickém sále odehrál
svůj koncert klarinetista a skladatel Felix Slováček. Tento koncert se konal u příležitosti
pietního aktu k 216. výročí bitvy.

Felix Slováček • Foto: archiv zámku
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Knihovna oznamuje
Milí čtenáři, v období 23. 12. 2021–3. 1. 2022 bude Městská knihovna ve Slavkově u Brna
zavřena. Děkujeme za pochopení a velice se na vás těšíme v novém roce.
Pevné zdraví přejí zaměstnanci knihovny.

12/2021
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Mikuláš na zámku
Letošní Mikuláš byl opět trochu jiný než
předešlý rok. Návštěvníci zahájili návštěvu
zámku prohlídkou podzemí s čerty, v podání Per Vobis, poté je čert vyvedl na zemský
povrch a nasměroval je do kaple Sv. Kříže.
Na děti čekal Mikuláš a dva andělé, kteří
ZS-A
rozdávali mikulášské nadílky.

Foto: 7x J. Sláma

Flerjarmark na zámeckém nádvoří
Na podporu handmade prodejců se v sobotu
11. 12. na zámeckém nádvoří uskutečnil tradiční, řemeslný Flerjarmark. Za organizátory
přejeme Všem našim šikovným řemeslníkům
do nového roku nejen spokojené zákazníky,
ale především víc možností prezentace a prodeje svých výrobků!
ZS-A

Foto: 2x archiv zámku
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Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje rozšíří
od příštího roku své řady o několik desítek nových hasičů.
Hledáme proto nové uchazeče, kteří chtějí dělat smysluplnou
práci a splňují požadavky na přijetí do služebního poměru.
PODMÍNKY NA UCHAZEČE:
• je starší 18 let,
• je bezúhonný a plně způsobilý k právním úkonům,
• má minimálně maturitní vzdělání,
• je fyzicky, zdravotně a osobnostně způsobilý k výkonu služby,
• písemně požádal o přijetí:
- žádostí o přijetí do služebního poměru (k dispozici na webu
HZS JmK)
- osobnostním dotazníkem (k dispozici na webu HZS JmK)
- motivačním dopisem
- životopisem.
Řidičský průkaz pro skupinu C a zdravotnické vzdělání výhodou.
Další podrobnosti k přijetí do služebního poměru najdete na webu
HZS Jihomoravského kraje www.firebrno.cz
Kontaktní osoba pro nábor:
Bc. Adéla Novotná – adela.novotna@firebrno.cz, 950 630 157

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského
kraje, p.o. hledá do svého týmu kolegu/kolegyni
za účelem obsazení pracovního místa

ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ
VE VÝJEZDOVÉ SKUPINĚ ZZS
POŽADUJEME:
•O
 dborná způsobilost všeobecné sestry (VŠ,
VOV, SVMZ) a specializace v oboru sestra pro
intenzivní péči nebo odborná způsobilost zdravotnický záchranář,
• komunikační schopnosti,
• odolnost proti stresu,
• týmového ducha,
• řidičský průkaz sk. C výhodou,
• zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost,
• uživatelská znalost práce s PC.

NABÍZÍME:
• platové zařazení dle platné legislativy (11. platová
třída) + další příplatky,
• 6 týdnu dovolené,
• příspěvek na stravování formou stravovacích poukázek,
• podporu při dalším vzdělávání,
• systém celoživotního vzdělávání zdravotnických
pracovníků.

Více informací na www.zzsjmk.cz, e-mail: personalni@zzsjmk.cz
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„Ke Slavkovu mám hodně silné pouto,“ říká
Helena Ulbrechtová-Filipová
Slovanský ústav je jedním z nejstarších ústavů Akademie věd ČR – vznikl 25. 1. 1922,
takže v lednu příštího roku oslaví stovku. V jeho čele stála 10 let (2007–2017)
slavkovská rodačka Helena Ulbrechtová-Filipová, která o Vánocích oslaví významné
životní jubileum – 50 let. To jsou dva dobré důvody, abychom se něco dozvěděli
o jejím působení v ústavu a také o jejím vztahu k rodnému Slavkovu.
Slavkov je Vaše rodné město a i v současnosti ho často navštěvujete. Jaký je Váš
vztah ke Slavkovu?
Ke Slavkovu mám pořád hodně silné pouto,
a možná i proto mi trvalo docela hodně let,
než jsem se odhodlala vyměnit slavkovský
občanský průkaz za ten pražský. Pořád jsem
brala Slavkov jako mé domovské místo, ale
technicky to už dál nebylo možné (vyřizování volebních průkazů, finanční úřad, lékařská
péče a tak dále). V poslední době, a zvláště
kvůli pandemii kovidu, mi cesty do Slavkova
nevycházejí tak často, jak bych chtěla, ale pořád je to moje rodné město – a když se sem
delší dobu nedostanu, je mi po něm smutno
a chybí mi. Takže ten vztah je hodně emocionální… A když potkám cestou do „města“
třeba hned několik známých, tak mám dalších
několik dnů dobrou náladu… Tak se dá říct,
že si sem jezdím dobíjet baterky…
Navštěvujete společenské nebo kulturní
akce ve Slavkově?
Před kovidem jsem se snažila navštěvovat
koncerty nebo i různé pravidelné akce, jako
třeba Vzpomínkové akce na bitvu u Slavkova
(jejich obnovení v 80. letech 20. století bylo
součástí mého dětství). Sice se to nedařilo
optimálně, protože jsem nemohla příjezdy
přizpůsobovat jednotlivým akcím, ale i tak
jsem využila, co se dalo. Asi dvakrát jsem navštívila koncerty Orchestru Johanna Strausse,
to byl skutečně vynikající zážitek. Naposledy
jsem byla na podzim roku 2018 na koncertu
Václava Hudečka v Historickém sále slavkovského zámku – a bylo to báječné. A propos –
slavkovský zámek je místo, které mám moc
ráda. Strávila jsem v něm osm brigádnických
let jako průvodkyně, po celou dobu studia
na gymnáziu i vysoké škole – a jak to jde, ráda
se tam vracím. Sleduju taky dění i proměny

prohlídkových tras, většinu historicky orientovaných výstav a milovala jsem zámecké
depozitáře a jejich mimořádné prohlídky, které úžasně vedli paní doktorka Zichová a pan
doktor Rája.
No a samozřejmě jsem pravidelnou čtenářkou Slavkovského zpravodaje.
Váš dědeček (Eduard Filip) byl starostou
Slavkova. Jak na něho vzpomínáte?
Dědečka už jsem bohužel na světě nezastihla, zemřel zhruba rok před mým narozením.
Hodně se o něm doma ale mluvilo, takže jsem
vyrůstala se vzpomínkami na něj. A protože byl hodně společenský a ve své době asi
docela známá osobnost, tak se v mém dětství
a i v mládí stávalo, že mi historky o něm vypravovali různí lidé, kteří se s ním setkali.
Naposledy to bylo asi před osmi lety u jeho
hrobu na slavkovském hřbitově, kdy se se
mnou dala do řeči vdova po jeho mladším
kamarádovi… Příjemně mně překvapilo, že
je zachycen na smyčce z Napoleonských her
z roku 1931, která se promítá v sale terenně zámku. To je takové setkání mezi nebem
a zemí… Díky jeho aktivitám ve výstavbě tří
bytových domů na dnešním sídlišti Nádražní
(tehdy Gottwaldova) mám dnes ve Slavkově
kde bydlet – i když souvislost je velmi nepřímá. Do našeho dnešního bytu přinutil tehdejší
Národní výbor v období začínající normalizace po dědově smrti přestěhovat se moji
maminku a babičku s tím, že třípokojový byt
v ulici Čs. armády, který do té doby obývaly,
je pro ně nadměrný. No a poslal je do uvolněného dvoupokojového bytu v Gottwaldově
ulici… Máma i babička se s tím vyrovnávaly
dost těžko, a fakt, že domy nechal postavit jejich manžel a otec, je asi v tu chvíli moc netěšil, cítily se daleko od centra města, kde celý
život žily. No a byl to samozřejmě i trochu

Se současným ředitelem SLÚ a s kolegy na konferenci o totalitě, despocii a nesvobodě v Brně, říjen 2021

Ve Slovanském ústavu, listopad 2021

trest za matčiny politické problémy po okupaci sovětskými vojsky, co si budeme povídat…
Pro mě ale tenhle byt byl, je a zůstane skutečným domovem, a proto považuju za velké
štěstí, že jsme jej mohli v roce 2009 od města
koupit.
V letech 2007–2017 jste byla ředitelkou
Slovanského ústavu Akademie věd. Co
bylo Vaší náplní práce?
Ředitel je vlastně manažer, takže úplně
všechno, co souviselo s jeho chodem, personální situací i badatelským profilem. První
období bylo hodně turbulentní, všechny ústavy AV přecházely ze systému příspěvkových
organizací na veřejné výzkumné instituce.

Doc. PhDr. Helena Ulbrechtová,
Ph.D.
• Narodila se 25. 12. 1971 v Brně.
• Maturovala na Gymnáziu v Bučovicích.
•
V letech 1990–1995 studovala ruštinu
a němčinu na Filozofické fakultě MU v Brně,
kde o tři roky později dokončila doktorské
studium v oboru ruské literatury.
• V roce 1998 začala pracovat ve Slovanském
ústavu AV ČR, v. v. i., v Praze.
• Po dvě funkční období (2007–2017) byla
jeho ředitelkou.
• Dnes je zástupkyní ředitele a předsedkyní
Rady SLÚ a pokračuje jako vedoucí oddělení zabývajícího se výzkumem slovanských
literatur.
• Působila a působí v různých akademických
orgánech a komisích, k nejvýznamnějším
patří členství ve Vědecké radě AV ČR (2013–
2020) a ve Vědecké radě Filozofické fakulty
Ostravské univerzity (od roku 2012).
• Mj. byla hodnotitelkou Grantové agentury
ČR, působí jako hodnotitel v Technologické
agentuře ČR a je také členkou panelu expertů v Národním akreditačním úřadu.
• V letech 2007–2020 působila na Filozofické
fakultě UK Praha, kde získala v roce 2011 titul docentka v oboru slavistika.
• Zabývá se výzkumem současné ruské literatury v evropském kontextu a traumatickou
pamětí v literatuře.
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Bylo potřeba předělat nebo spíš nově vytvořit všechny předpisy, od vnitřního mzdového
předpisu po předpis o informacích k pracovnímu poměru. Musela jsem se zaškolit do personální politiky, musela jsem umět dozorčí radě
vysvětlit sestavení a čerpání rozpočtu… Byla
to pro mě skvělá škola na poli pracovního práva i dalších úkonů, jakým je třeba sestavování
smluv. Vzhledem k tomu, že jsme malý ústav,
jsem musela osobně řešit i většinu personálních problémů nebo sporů, kdy jsem působila
spíš jako mediátorka – naštěstí jich nebylo
moc… No a pak je taky povinností ředitele
komunikovat se zřizovatelem, tedy Akademií
věd, a to prostřednictvím exekutivního orgánu
– Akademické rady a jejích pověřených členů
pro příslušnou vědní oblast – a někdy také se
samotným předsedou či předsedkyní AV. Jde
o rozpočet, o řízení, výzkumný profil, stavební akce… Pro mě bylo a je velmi cennou
zkušeností možnost osobně poznat nejvyšší
představitele Akademie věd – ať už to byl Jiří
Drahoš, kterého si nesmírně vážím, nebo současná předsedkyně, profesorka Eva Zažímalová, která už myslím podruhé obsadila nejvyšší
místo v žebříčku Top žen Česka.
Mohla byste nám něco říct o Vaší publikační činnosti?
Moje těžiště je v současné ruské literatuře,
prošla jsem od témat z ruské poezie (moje
doktorská práce a první kniha se věnovala
výzkumu poezie Vladimíra Vysockého) až
ke srovnávacím studiím ruské prózy a třeba
prózy německé, především co se týká ztvárnění
filozofických nebo náboženských otázek v literatuře, ale taky traumatické paměti na zločiny
politických režimů. Jedna z mých posledních
studií se věnuje srovnání nacismu a stalinismu
očima synů, jejichž otcové se dali do služeb
těchto režimů. Shodou okolností je tohle téma
zpracováno v rakouské a v ruské literatuře,
v každé jinak. V posledních asi deseti letech se
snažím publikovat hodně v němčině, protože
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Na křtu knihy nových překladů Vladimíra Majakovského v klubu Božská Lahvice v Praze,
červen 2021 (spolu s překladateli J. Kitzlerovou a V. Frankem) • Foto: 3x archiv HU

tam je studium ruské literatury v kulturněvědním kontextu hodně rozšířené. Sestavila jsem
za tu dobu několik flexibilních týmů ze zahraničních kolegů, s nimiž jsme zase s našimi
kolegy psali týmové knihy vždycky s určitým
tématem. Knihy vyšly v němčině a v Německu
– no a tu knihu jsme si museli sami vyprodukovat – tedy provést kompletní redakční přípravu
včetně oprav a úprav textů. Nakladatelství pak
provádělo sazbu, podle našich pokynů dělalo
korektury a připravilo tisk. V současnosti jsem
poslala do sazby týmovou monografii v češtině
věnovanou problematice Krymu (jeho historii,
ale i literatuře o něm) a do přípravy další týmové knihy o Krymu, tentokrát ale s jinými autory
a v němčině, se dám po Novém roce.
Máte nějaké oblíbené téma nebo oblast
bádání?
Na to jsem vlastně odpověděla v předchozí otázce: zajímají mne hraniční témata mezi
literaturou a kulturou, případně historií, v po-

slední době hlavně to, jakými způsoby se odráží politická situace v literatuře. V Rusku je
pro to docela hodně příkladů…
Slovanský ústav pod Vaším vedením si
vydobyl velmi slušné mezinárodní renomé.
Jaké jsou Vaše představy o budoucnosti
ústavu?
To byl jeden z mých hlavních úkolů… Současné vedení v tomto trendu pokračuje, ale já
samozřejmě nemůžu mluvit za něj. Doufám
a věřím, že to bude i nadále instituce otevřená moderním výzkumům slovanských jazyků
a literatur v evropském kontextu a že bude
i nadále mostem mezi východo- a západoevropským výzkumem.
Děkuji za rozhovor.

Za sebe i za čtenáře Slavkovského zpravodaje Vám přeji k Vašemu významnému
jubileu pevné zdraví a hodně úspěchů v práci
Bedřich Maleček
i osobním životě.

Zakončení rybářské sezony
Začíná zima, přituhuje a kapři potřebují
nabrat na zimu energii . Dostáváme nabídku
od MRS, pobočného spolku ve Slavkově, že
si můžeme zalovit na retenční nádrži. S klukama z rybářského kroužku pro pokročilé jdeme
do akce. V 9 ráno už nahazujeme. Zakrmíme
a už jen pozorujeme vodní hladinu. Kapři
na sebe nenechají dlouho čekat a po chvíli

zdoláváme prvního lysáka. Začíná rybářský
koncert. Celkově nachytáme přes 40 kaprů.
Na konci společného dne si opečeme špekáčky a ohřejeme se u ohně. Celý podzimní den
jsme si všichni moc užili. Kdybyste měl někdo
zájem a chtěli jste se k nám připojit a přiučit se
něčemu novému, neváhejte a kontaktujte nás.
Instruktor rybářského kroužku Adam Janek

Poradenská kancelář
DETOXIKACE ORGANISMU

Svým klientům
a čtenářům Slavkovského
zpravodaje přeji krásné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí a pohody v roce 2021.

Foto: 2x archiv autora

Marie Zdražilová

Tel. 604 994 476, Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz
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Slavkov – městečko
na rozcestí
Jsem občan Slavkova, který měl to štěstí,
že ve své životní profesi ředitele Technických
služeb města Slavkova u Brna mohl ovlivňovat životní prostředí města. Také jsem více jak
25 roků s fotoaparátem zaznamenával mimo
jiné proměny města.
Za více jak 30 let se naše město proměnilo
z šedi do rozkvétajícího se sídla, kde je příjemné žít. Na druhé straně nemusí být člověk pamětníkem, aby viděl, jak v posledních letech
naše město zásluhou nenasytných developerů
nevratně překročilo své limity. Počínaje dopravou, parkovacími místy a konče nedostatečnými kapacitami služeb, školství a tak dále.
Naše městečko se především necitlivou
výstavbou mnoha podlažních domů postupně
a nevratně mění v satelit a ubytovnu Brna se
všemi negativními důsledky. Máme zde podle
mě i příklad citlivého řešení bytové výstavby v zastavěné části města, jako je rezidence
Kounicův dvůr. Jen si představte v tomto místě podobnou zástavbu bytovými domy, jaké
jsou na novém sídlišti Zelnice.
Je pro mne odstrašující zastupitelstvem města schválená „Územní studie veřejných prostranství Slavkov u B. – lokalita S1a,S1b,S1c“
na „Zlaté Hoře 2“. Mimo historické hranice zástavby, s vynětím orné půdy 303 914 m2 a z toho
110 403 m2 zastavěné plochy. To je 12x větší
plocha než na Zelnici. Jako příklad zástavby je
zde vizualizace 107 bytových domů, pětipodlažních a v „odůvodněných případech“ sedmi
podlažních!
Jsem velice rád, že v této situaci má vedení města k dispozici nezávislého architekta
Ing. arch. Lukáše Pecku. Je výborné, že si město
nechalo zpracovat a pro veřejnost jsou dostupné na stránkách města: „Dopady klimatických
změn ve městě Slavkov u Brna“, ale především
srozumitelně, perfektně, podrobně a komplexně zpracovaná studie s vizí: „Slavkov u Brna
městečko na dlani. Studie architektonického
rozvoje města Slavkova u Brna“.
Tyto nezávislé analýzy, odborné návrhy řešení jsou nepostradatelné pro věcnou veřejnou
diskuzi o dalším směřování a rozvoji města
ve všech souvislostech.
Mám pochybnosti o objektivnosti některých
členů „Pracovní skupiny pro úpravu územního
plánu“ schválených 126. RM – 18. 10. 2021,
kteří byli nebo jsou zainteresováni v nových
developerských projektech v našem městě.
Řešení vidím ve změnách a úpravách územního plánu, respektive ve stanovení a dodržování rozumné regulace!
Občané to mají v rukou, ale rozhodovat bude
minimálně osm z patnácti ZM. V příštím roce
proběhnou komunální volby a já si myslím, že
by další rozvoj města měl být jedním z hlavních a podstatným témat volební kampaně.
Občané města by si měli položit zásadní
otázky:
1. Předáme naše město příštím generacím v lepší stavu, než jsme ho převzali?
2. Je v zájmu kvalitního života v našem
městě budovat a rozšiřovat zástavbu vysokými bytovkami?
3. Chceme si my, občané, uhlídat kontrolu
nad směřováním našeho městečka na dlani
s historickým charakterem a vizí zahradního bydlení?
občan Radoslav Lánský
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Blahopřání
Dne 18. prosince 2021 oslaví zlatou svatbu manželé

EVA a ZDENĚK MEZNÍKOVI
Do dalších společných let
jim přejeme hodně zdraví, pohody a radosti.
Děti s rodinami.
Blahopřání
Dne 10. ledna 2022 oslaví 33. narozeniny pan

VILÉM ČERMÁK
Miláčku, přeji ti všechno nejlepší,
hodně zdravíčka, štěstíčka a lásky.
Tvá Jaruška.
Vzpomínka
Jediná na světě, jež nikdy nezradí, na niž nám zůstane nejhezčí vzpomínka,
to byla nejdražší, to byla maminka.

Dne 1. prosince 2021 uplynulo 16 let, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, manželka, babička a prababička, paní

DOBROMILA ŠKRABALOVÁ, roz. DRESSLEROVÁ
S láskou a úctou vzpomínají manžel, děti, vnoučata a pravnoučata
jménem veškerého příbuzenstva.
Vzpomínka
Být andělem na jeden jediný den, splnil by se nám všem krásný sen. Mohli bychom Tě
obejmout víš, říct jak nám tu moc stále chybíš, říct jak Tě máme rádi, mohli bychom
také před Tebou stát a ze srdce Ti společně přát…

Dne 9. prosince by oslavil krásné 90. narozeniny manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

VILÉM HOLÁSEK

S láskou vzpomínají manželka Věra, dcera Hana, syn Mojmír
s manželkou, vnoučata, pravnoučata a všichni, kteří Tě měli rádi.
Vzpomínka
Až ztrátou milovaného člověka poznáme, co pro nás znamenal, jak při nás stál
v dobrém i zlém. Jak smutno tatínku bez Tebe žít, nemá kdo poradit, pohladit.

Dne 9. prosince 2021 uplynulo již 31 let, co nás navždy opustil náš
milovaný tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV MUSIL

S láskou a vděčností vzpomínají dcery Jaroslava, Hana a Božena s rodinami.
Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 11. prosince 2021 uplynuly dva smutné roky, kdy nás navždy
opustil milovaný manžel, tatínek, tchán a dědeček, pan

MILAN MENDL

Stále vzpomínáme s láskou a úctou
a děkujeme za tichou vzpomínku těm, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Ve vzpomínkách jsi stále s námi.
Dne 11. prosince 2021 uplynulo 10 let, kdy nás navždy opustila paní

DANUŠE ŠPAČKOVÁ
Stále vzpomíná švagrová s rodinou.
Vzpomínka
Kdo dobro a lásku rozdával, ten v našich srdcích žije dál.
Dne 11. prosince 2021 uplynul 1 rok, kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček a bratr, pan

LADISLAV NEČAS
S láskou vzpomínají manželka a synové se svými rodinami.
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Vzpomínka
Odešels tak náhle, že nám rtové tvoji milí ani sbohem dát nestačili.
Dne 17. prosince 2021 uplyne 11 let, kdy nás navždy opustil pan

ALOIS ROZ SYPAL
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka Marie a švagrová Lída.
Vzpomínka
Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šla, za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byla, za každý den, který jsi s námi žila.

Dne 20. prosince 2021 uplynulo sedm let, kdy nás opustila
manželka, maminka a babička, paní

DANUŠE SALOMONOVÁ

Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcery s rodinami.
Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.

Dne 21. prosince 2021 uplyne 6 let, co nás opustila
naše milovaná maminka, babička, prababička a teta, paní

ZDEŇKA FOJTOVÁ
Stále vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
„A ty si myslíš,
že mrtví,
které jsme
milovali, nás
někdy mohou
doopravdy
opustit?“
J. Rowling
Dne 26. prosince by oslavil
80. narozeniny pan

JIŘÍ DRÁŽDIL
Vzpomeňte a připijte na něj s námi!
S láskou – rodina.

Opustili nás
Josef Dostál (84 let)
Lubomír Chloupek (77 let)
Františka Janoušková (82 let)
Pavel Toncr (70 let)
Mária Chloupková (82 let)
Mária Šemorová (77 let)

23. 11.
23. 11.
24. 11.
28. 11.
3. 12.
3. 12.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…
Dne 26. prosince 2021 by oslavil 100 let pan

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

VLADISLAV JUREČKA

INZERCE

Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,
děkuje rodina Jurečkova.
Vzpomínka
Dne 29. prosince 2021 vzpomeneme smutné výročí,
kdy nás opustila maminka, paní

MARIE HAMANOVÁ
Vzpomíná dcera s rodinou.
Vzpomínka
V tomto měsíci, drahá maminko, nastal ten smutný den, kdy jsi náhle
a bez slůvka rozloučení odešla snít svůj nekonečný sen.
Kytičku na pomník vždy Ti dám a stále na Tebe s láskou vzpomínám.
Dne 30. prosince 2021 uplyne 18 smutných let od úmrtí paní

JAROMÍRY KOUŘILOVÉ

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Syn Tomáš Matula s manželkou.
Vzpomínka
Kdo znal, vzpomene, kdo měl rád, nezapomene.
Dne 1. ledna 2022 uplynou 3 roky, kdy nás opustil pan

JAN LOKAJ
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na Tebe zapomněli.
Dne 8. ledna 2022 uplyne 11 let, kdy nás navždy opustila paní

VĚRA LOVASOVÁ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Manžel s dětmi a celá rodina.
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.

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.
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.
PRODÁM ink. tiskárnu Canon 540 i s papíry
+ fotoleštičku, 700 Kč. Tel. 603 937 356.
SLAVKOVAČKA koupí garáž ve Slavkově
u Brna, nabízím 400.000 Kč. Telefon: 725
055 512 – bez realitky.
KOUPÍM garáž ve Slavkově u Brna. Tel.
773 750 429 nabízím 400 000 Kč.

NOVÝ WEB O SLAVKOVĚ
HISTORIE, PŘÍRODA,
OSOBNOSTI MĚSTA,
AKTUÁLNÍ SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

www.slavkov-austerlitz.com

PŘÍJEM INZERCE
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
604 706 900
Uzávěrka pro inzerci

pátek 21. ledna
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KADEŘNICTVÍ

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 3. ledna 2022 vzpomeneme 5. výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka, babička a prababička, paní

Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

ZDEŇKA ZDRAŽILOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají syn s celou rodinou.
Vzpomínka
Vzpomínky na Tebe v srdcích si zachovají,
kdo rádi Tě měli, tak jako my, stále vzpomínají.
Dne 10. ledna 2022 uplynou 4 roky ode dne, kdy nás navždy opustil pan

Mgr. JAN NOVÁK
Manželka a dcery s rodinami.

Nový stolní kalendář
Historický Slavkov

Vzpomínka
Dne 13. ledna 2022 by oslavil 64. narozeniny náš bratr

FRANTIŠEK KUMR
S láskou vzpomínají
bratr Stanislav a sestra Marie s rodinami.

Poslední
kusy!

Vzpomínka
Kdo v srdci žil, neumírá
Dne 21. ledna 2022 uplynou dva roky ode dne,
kdy nás navždy opustila paní

Zakoupíte v obou trafikách
na Palackého náměstí
ve Slavkově u Brna

BOŽENA KUMROVÁ
S láskou a úctou vzpomínají syn Stanislav s rodinou a dcera Marie.

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/specialistka sterilizace
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• dělnice ve zdravotnické výrobě –
konečná kontrola
• manipulační dělník – balič
• obsluha sterilizační jednotky
zdravotnických výrobků
• 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.
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Před 100 lety vyšla obsáhlá publikace
Aloise Ličmana – Slavkovský okres
„Kojíme se nadějí, že
nebude nikoho, kdo by
při díle, jež není podnikem výdělkovým, svou
povinnost vlasteneckou
plniti zapomněl. Musejní
spolek v Brně, podnikaje
sám náklad velikého díla
A. Ličman
vědeckého a národního,
doufá s jistotou, že VLASTIVĚDU MORAVSKOU odebírati budou nejen všecky naše veřejné knihovny, nýbrž i všichni ti, jimž vlast
je drahou… Přáním vydavatelstva Vlastivědy
jest, aby každá naše osada, i nejmenší, byla
vyobrazena, a památka její zachovala se dlouhým věkům…“ uvádí Musejní spolek v Brně,
vydavatel Vlastivědy Moravské. Součástí
této publikace je i svazek č. 57 „Slavkovský

okres“, který byl vydán v roce 1921
(prodejní cena 40 Korun).
Tento svazek, obsáhlé dílo na 500
stranách obvyklého knižního formátu,
napsal Alois Ličman, který se narodil ve Slavkově u Brna v roce 1863.
Od roku 1892 byl farářem v obci Vysoké Popovice (poblíž Rosic, okres Brno-venkov, nyní kolem 700 obyvatel).
Tam žil do své smrti v roce 1928 a je
tam i pochován. Ve své předmluvě, ne
náhodou datované „V Popovicích, dne
28. října 1920“ uvádí, že se jako rodák
slavkovský „milerád uvolil popsati svůj rodný okres“, přičemž pokud
možno používal zejména původní prameny, ale občas i historické materiály
zpracované jinými autory.

Všeobecná část o Slavkovsku je popsána
zhruba na 70 stranách, na dalších sto stranách
se věnuje historii Slavkova. Zbylá část svazku
č. 57 je věnována popisu jednotlivých obcí
a zaniklých osad. Dílo má též 114 „obrazů“
(fotografií, plánků a náčrtů), obsáhlý rejstřík
jmen a věcí a několik příloh. Jednou z příloh
je i mapka „Soudního okresu Slavkovského“,
který tehdy zahrnoval např. i Rousínovsko,
Blažovice či Rašovice.
Svazek „Slavkovský okres“ je považován
za jeden z nejlépe zpracovaných částí cyklu
Vlastivěda Moravská. Alois Ličman své dílo
věnoval „památce našeho národního buditele
Františka Sušila, rodáka novorousínovského“.
Při četbě této Vlastivědy v současné době si
čtenář mimo jiné uvědomí, kam se za sto let
posunula také česká gramatika a stylizace…
L. Jedlička

Repro: 3x archiv autora
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O Vánocích neztrácíme naději
Bůh se stal člověkem, aby s námi nesl tíhu
života. Potom může náš život proměnit. Jinak
by nemělo smysl ho snášet. I letos bude světlo
Vánoc poněkud zastřeno důsledky pandemie.
Vánoce jsou však stále svátky lásky. Máme
tedy další důvod k zamyšlení a neztrácíme
naději. Krása Vánoc se projevuje nejen v dárcích, ale také v mnoha malých konkrétních
skutcích lásky. Pokusme se projevit soucit
druhým. Mít snahu vcítit se, porozumět, pomoci, prožívat pocit sounáležitosti, blízkosti
s konkrétním člověkem, i když náš vztah
může být složitý.
Přeji nám všem pokojné a radostné Vánoce
v našich rodinách v blízkosti našich nejmilejších.

Modlitba v rodině na Štědrý večer

Nabízíme vám možnost setkat se v rodině
k modlitbě u svátečního stolu.
Ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého.
Amen.
1. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ses pro nás
narodil a že při oslavě tvého narození naše
rodina může být spolu. Zachovej nás a naše
blízké ve své milosti, ať naší rodině vládne
vždy láska, radost a pokoj.
2. Děkujeme ti za uplynulé dny, měsíce a roky,
ve kterých jsi nás provázel. Dej, prosíme,
nám i celému našemu národu své požehnání do nového roku a veď svým Duchem
všechna naše rozhodování, slova i skutky.
3. Děkujeme ti za chvíle prožité s těmi, kteří
nás v tomto světě již opustili. Shlédni, prosíme, na zemřelé členy naší rodiny a přátele
(můžeme vyjmenovat) a dopřej jim, aby se
mohli radovat s tebou v nebi.
Otče náš…
Narozený Spasitel nám přinesl smíření
s Otcem i mezi námi navzájem, poprosme jeden druhého za odpuštění a podejme si ruce
na znamení pokoje.
Nebeský Otče, požehnej nás, i toto jídlo,
které od tebe dostáváme. Dej také pokrm těm,
kteří ho nemají, a svůj pokoj každému lidskému srdci. Skrze Krista, našeho Pána.
Můžeme zazpívat koledu Narodil se Kristus
Pán.

Roráty se svatým Mikulášem • Foto: archiv autora

Radostné Vánoce a Boží požehnání v novém roce 2022 Vám i Vašim rodinám přejí
kněží P. Milan Vavro a P. Stanislav Pacner

Příprava dospělých na svátosti křtu,
eucharistie a biřmování

Křest je uvedení do křesťanského života
pro toho, kdo se rozhodne žít ve víře v Ježíše
Krista a přijmout zásady evangelia. Se křtem
také souvisí účast na eucharistickém přijímání při bohoslužbě a přijetí Ducha Svatého
ve svátosti biřmování.
V lednu zahájíme duchovní přípravu dospělých ke křtu, a zároveň ti, kteří již byli pokřtěni
v dětství a uvěřili v dospělosti, se mohou připravovat k svatému přijímání a biřmování. Kdo
máte zájem, hlaste se u kněží (kontakty výše).

Roráty se svatým Mikulášem

V úterý 7. prosince ráno jsme se sešli
ve slavkovském kostele na roráty ještě za tmy.
Tentokrát byla mše svatá za svitu svíček, které
krásně a jemně ozářily ztemnělý prostor. Až
svítalo, rozezněly se zvonky a mezi nás přišel

očekávaný host, svatý Mikuláš. Povyprávěl
nám něco o sobě, zeptal se nás, jak se nám
daří, potěšil nás a rozdal nám nějaké sladkosti. Jeho příklad dobrého života a vírou v Pána
Ježíše nás povzbudil do dalších dní.

Tříkrálový koncert v kostele
Vzkříšení Páně

V neděli 9. ledna 2022 v 16.30 hodin vás
zveme na koncert skladeb Antonína Dvořáka
– 9. symfonie „Z nového světa“ a Te Deum
v úpravě pro komorní orchestr, varhany, sbor
a sólisty.
Účinkuje komorní orchestr Collegium
Magistrorum, smíšený sbor Ars Brunensis,
varhanice Kateřina Málková, sopranistka
Pavla Radostová a barytonista Jiří Miroslav
Procházka. Diriguje a řídí švýcarský dirigent
Sébastien Thomas Bagnoud. Koncert se koná
v rámci výročí 180 let od narození významného českého skladatele Antonína Dvořáka.
Koncert se koná za dodržení příslušných
epidemických nařízení, účastníci v rouškách.
P. Milan Vavro


Kurz Alfa ve Slavkově u Brna
Máte touhu se dozvědět něco o Bohu
a nerozumíte tomu, jak o něm lidé mluví? Máte ve své rodině nebo mezi přáteli někoho, kdo si klade otázky o smyslu
života? Pro ty, kdo se chtějí více dozvědět o Bohu, o víře, o církvi v příjemném
prostředí je určen kurz Alfa. Můžete
pozvat své přátele a nabídnout jim doprovod. Začínáme vždy večeří v 19 hodin, pokračujeme krátkou přednáškou
a vše završíme diskusí ve skupinkách
do 21.30. Nemusíte se bát na cokoli zeptat o víře, o Bohu, o církvi.
První setkání je nezávazné a koná
se ve Slavkově u Brna v Domě svaté
Rodiny za kostelem ve čtvrtek 13. ledna 2022 v 19 hodin. Z důvodu přípravy sálu a pohoštění prosíme o nahláše-

ní na adrese alfa.slavkov@gmail.com
nejpozději do 10. ledna 2022.
Setkání budou probíhat vždy
ve čtvrtek večer na stejném místě.
V polovině kurzu bude zařazen dobrovolný celodenní sobotní program. Vše
bude zakončeno slavnostním večerem
ve čtvrtek 24. dubna.
Témata jednotlivých přednášek
jsou: Je křesťanství nudné?; Kdo je to
Ježíš?; Proč Ježíš zemřel?; Jak získat
víru?; Proč a jak se modlit?; Proč a jak
číst Bibli?; Jak nás Bůh vede?; Kdo je
to svatý Duch a co dělá?; Jak odolat
zlému?; Jak mluvit s druhými o víře?;
Uzdravuje Bůh i dnes?; A co církev?
Za tým Alfy zve všechny srdečně
Jitka Hrabovská
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Tříkrálová sbírka 2022
Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou
sbírkou v České republice. Výtěžek sbírky
každoročně putuje k těm, jimž je výlučně
určen – lidem v nouzi. Díky dárcům, kteří
přispěli do Tříkrálové sbírky, podává Charita
ČR pomocnou ruku nejpotřebnějším. Výtěžek
sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika.
Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v za-

Vánoční program římskokatolické
farnosti
20. a 21. 12. Svátost smíření před Vánocemi,
17.00–19.00.
24. 12. Štědrý den
Betlémské světlo, kostel Slavkov 8.00–15.30.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi
v 15.30 (zpívá schola rodin).
Půlnoční mše svatá Slavkov 22.30.
Další mše: Heršpice 21.00, Hodějice 21.00, Nížkovice 21.00, Němčany 22.30.
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše sv. Slavkov jen 9.00 (Němčany 9.30, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00).
26. 12. Svátek svaté Rodiny, požehnání rodin,
obnova manželských slibů, mše sv. Slavkov 9.00
a 18.00.
27. 12. Vánoční staroslověnská bohoslužba,
kostel Špitálka 17.00 (zpívá Moravský cherubínský
sbor).
27. 12. Vánoční koncert Danielis, kostel Hodějice 18.00.
31. 12. Sv. Silvestr, poděkování za uplynulý rok,
mše sv. Slavkov v 16.00.
Požehnání do nového roku 2022, kostel Slavkov 23.45.
1. 1. 2022 Nový rok, mše sv. Slavkov 9.00 a 18.00
(Němčany 9.30, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00).
6. 1. Slavnost Zjevení Páně, žehnání vody, křídy
a kadidla, mše sv. 18.00.
8. 1. Tříkrálová sbírka, požehnání v kostele, Slavkov 9.00
9. 1. Tříkrálový koncert, kostel Vzkříšení Páně
16.30, Collegium magistrorum Mikulov a Smíšený
sbor Ars Brunensis Brno.
13. 1. Kurz Alfa – zahájení, Dům Svaté Rodiny,
Slavkov 19.00.
Bohoslužby online ze Slavkova
přenášené na www.farnostslavkov.cz:
24. 12. 15.30 Štědrovečerní mše pro děti
24. 12. 22.30 Půlnoční mše svatá
25. 12. 9.00 Slavnost Narození Páně
26. 12. 9.00 Svátek sv. Rodiny
31. 12. 16.00 Poděkování za rok 2021
1. 1. 2022 9.00 Nový rok, slavnost Panny Marie
Návštěvy Betléma v kostele:
24. 12. Štědrý den
14.00–15.30
25. 12. Narození Páně 10.00–11.00, 14.00–15.30
26. 12. Sv. Rodiny
10.00–11.00, 14.00–15.30
31. 12. Sv. Silvestr
14.00–15.30
Betlém u sester v klášteře na Zahradní ulici nebude
letos otevřený.
Další informace o programu farnosti najdete
na 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

hraničí. Výnos sbírky je rozdělen podle pevně
daného klíče: 65 % vybraných prostředků se
vrací potřebným v místě, kde se vykoledovaly, 15 % je určeno na velké diecézní charitní
projekty, 10 % putuje do krizového fondu,
odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije
na své projekty Charita ČR, 5 % tvoří zákonné
režie sbírky.
Pokud to epidemiologická situace dovolí,
vydají se koledníci do ulic Slavkova v sobotu 8. ledna 2022 dopoledne. Vybírat budou

do úředně zapečetěných pokladniček opatřených logem Charity ČR. Vedoucí skupinek
budou vybaveni průkazem koledníka.
Za každé situace bude možné přispět do pokladniček umístěných do několika obchodů
a lékáren ve Slavkově od 2. do 15. ledna (seznam provozoven bude uveřejněn na webu
římskokatolické farnosti Slavkov u Brna).
Přispívat můžete také on-line a DMS platbou.
Za vaše příspěvky děkujeme a přejeme
do nového roku vše dobré.
Za pořadatele a koledníky Jitka Hrabovská

Adventní čas v Karolínce
Spolu s prvním sněhem zaťukal na dveře advent. Tento
krásný předvánoční čas jsme
s dětmi přivítali v kostele. Setkali jsme se, abychom si připomněli, na čí příchod se během
adventu připravujeme a těšíme a abychom si
nechali požehnat adventní věnce. Co znázorňují svíce na adventním věnci? Možností je
spoustu. První svíčka, jako v našem případě,
může představovat Boží lásku, druhá Pannu
Marii, třetí sv. Josefa a čtvrtá dítě, na které

Mikuláš ve školce • Foto: 2x archiv KMŠ

čekáme – Ježíše. A právě Boží lásku a štědrost, jsme zakusili už v prvním týdnu adventním. Navštívil nás sv. Mikuláš i se třemi anděly a přinesl plné koše dobrot. Přišel právě
ve chvíli, kdy jsme si o něm vyprávěli jednu
z legend – „Tři zlatá jablka“. Podle ní biskup
Mikuláš darováním zlatých jablek zachránil
tři chudé dívky před velkým neštěstím. To nás
má motivovat k tomu, abychom se i my dokázali dělit a druhým pomáhat a v tomto duchu
prožít adventní čas, přípravu na Vánoce.
sestra Pavlína Kvaltinová
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Rady do zahrady – leden
Pranostika: Padne-li Nový rok na sobotu,
bývá málo obilí, málo větrů, mnoho ovoce, ale
také mnoho zimnic.
Nastává leden a zima převzala vládu nad
přírodou a zahradu uložila ke spánku. I když
to při pohledu z okna tak nevypadá, právě
startuje nová vegetační sezona. Jak píše Karel
Čapek ve své knize Zahradníkův rok:
„Ani leden není pro zahradníka dobou nečinnosti.“ Je čas na plánování, nákup osiv
a hledání námětů a rad v knihách, časopisech,
katalozích a v dnešní době i na internetu.
Opětovně Vám předkládáme naši nabídku
na objednávku bramborové sadby pro jarní
výsadbu:
ANUSCHKA – je velmi raná odrůda, varný typ AB, žlutá dužnina, vysoce jakostní
salátová konzumní odrůda. Má velmi dobrou
chuť. Je velmi dobře odolná strupovitosti, virovým 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, vysoce odolná proti chorobám.
MARABEL – raná odrůda, varný typ BA.

Kvalitní a chutná odrůda. Vysoké výnosy
a odolnost vůči strupovitosti a virovým chorobám.
PRINCESS – raná odrůda, varný typ AB,
žlutá, salátová, vhodná k loupání a pro dlouhodobé skladování. Hlízy má oválné, pravidelné se žlutou dužninou s vynikajícími
chuťovými vlastnostmi, bez pevných změn
po uvaření i za syrova. Odrůda má vysoký výnos, je odolná chorobám.
DITTA – poloraná až polo pozdní salátová
odrůda s vysokým výnosem, vhodná k dlouhodobému skladování. Hlízy jsou středně
velké, dlouze oválné, středně pevné až pevné konzistence se žlutou dužninou. Patří
k jedním z nejchutnějších brambor. Je velmi
žádána pro svoji máslovou chuť. Vyznačuje
se jednoduchým a nenáročným pěstováním.
Středně odolná virovým chorobám i plísni
bramborové.
U bramborové sadby se doporučuje předklíčení a výsadba až do teplé půdy, případně
pěstování pod fólií, které u velmi raných a raných odrůd napomáhá k brzké sklizni a odolnosti hlíz k chorobám. Při výsadbě do studené
půdy může docházet ke špatnému vzcházení
sadby.
Pokud se rozhodnete pro některou z uvedených 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. února 2022.
Bramborová sadba je v balení po 25 kg, rozvážení možné podle objednávky.
Můžete též využít naši e mail adresu zahradkari.slavkovubrna@seznam.cz
Dále sledujte naše web stránky www.zahradkari.cz/zo/slavkovubrna, kde jsou další
informace o naší činnosti.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí zahrádkáři.
Vladimír Luža

Vánoční a novoroční přání

Zahrádkáři ZO ČZS Slavkov u Brna přejí
členům a všem, kteří s námi spolupracovali,
klidné a spokojené svátky vánoční, hodně
zdraví a štěstí do nového roku 2022.
Poděkování za spolupráci – město Slavkov
u Brna; Zámek Slavkov u Brna – Austerlitz; ZO Českého svazu včelařů ve Slavkově
u Brna; členům ZO ČZS za zhotovené expozice na výstavě ovoce a zeleniny a sponzorům.
S jejich výraznou pomocí a sponzorstvím
se s úspěchem uskutečnily: XV. oblastní výstava ovoce a zeleniny; III. etapa modernizace
technologického vybavení moštárny a další
aktivity naší organizace.
Výbor ZO ČZS Slavkov u Brna

Lidové zvyky a tradice kolem Vánoc na Slavkovsku
Byly to ustálené zvyklosti, přenášené z generace na generaci, taková místní kultura, vytvářená lidem konkrétní oblasti. Jejich cílem
byla zábava, ale také ponaučení, čerpané ze
života. Době vánoční předchází advent, období čtyř neděl do Vánoc. K němu patří svátky
sv. Barbory 4. prosince, sv. Mikuláše 6. prosince a sv. Lucie 13. prosince. S nimi se vážou
lidové zvyky – trhání větviček ovocných stro-
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mů (barborek) do váziček,
chození Mikuláše, čerta
a anděla po domech a obdarování dětí, bíle oděná
Lucie s metličkou v ruce
kontrolovala hospodyně,
jak mají uklizeno. Každý všední den byly ještě
za tmy ranní mše zv. roráty, se svíčkami a rorátními zpěvy. K tradici
tohoto období patřilo draní peří a s tím související večerní besedy.
Doba vánoční začíná Štědrým dnem
24. prosince a končí 6. ledna svátkem Tří
králů. Na Vánoce se lidé vždy těšili, nejvíce
děti, a byly slaveny dle možnosti rodiny, někde skromně, jinde bohatě. Patří k nim velké
množství lidových zvyků, zvláště na Štědrý
den. Od rána se držel půst, jídlo bylo, až vyšla první hvězdička. V domech zářily ozdobené stromečky, někde betlémy. Večer chodili po vesnici pastýři – skupinky zpěvaček
a mladých s trubači, zpívali koledy, dříve
chodil i pastýř s ovečkami. Ztichlou krajinou
se ozývaly nádherné lidové vánoční koledy
a troubení muzikantů. Lidé vycházeli ven ze
stavení a koledníky podarovali. Ke zvykům
patřilo: třepání plotem (Třepu, třepu bez, ozvi
se mi pes, kde můj milý jest), házení polínkem za hlavu (Na co se já vdám – na chalupu, na čtvrt, na půllán), házení papučem zády
ke dveřím (Špice ke dveřím znamenalo, že se
děvče vdá, pata ke dveřím, že zůstane příští
rok ještě doma). Jídlo bylo skromné, nesrovnatelné s dneškem. Tradice zdobených vánočních stromků se k nám dostala v době 19.
století z Německa. První bývaly zavěšovány
pod stropem směrem dolů. A betlémy – jeslič-

ky se v lidovém prostředí
rozšířily po reformách
císaře Josefa II., který betlémy zakázal v kostelích,
a tím vznikla v našich
zemích slavná betlémářská tradice, zvláště mezi
lidem na venkově. Štědrý
večer byl zakončen půlnoční mší, téměř pravidelně s chrámovým
sborem. Kluci stříleli různým způsobem.
Na první svátek vánoční 25. prosince se nesmělo nic dělat. To byl opravdu veliký svátek,
den Narození Páně. Na sv. Štěpána 26. prosince už bylo jinak. Koledovala mládež, i dospělí chodili na návštěvy. Byl to družný, veselý den, konaly se taneční zábavy. Kde bylo
hospodářství, šli ten den čeledíni (pacholci)
na týden ze služby u sedláka domů, dostali
odměnu za práci a buď se vrátili na Nový
rok zpět nebo si našli nové místo. (Odtud –
Na Štěpána není pána.) Děvečky (služky) šly
na dovolenou domů na Nový rok a zpět na Tři
krále. Je známo hodně svatoštěpánských lidových koled. Doba vánoční končí na sv. Tří
králů 6. ledna. Opět bývalo velké koledování
– po domech chodila mládež, zpívali, recitovali a dostávali odměnu, většinou potraviny.
Koledníci chodili dům od domu a měli tradiční oděv Tří králů. Na dveře nápis K + M
+ B nepsali, ale lidé sami napsali svěcenou
křídou z kostela. S koledníky někdy chodila
svatá Dorota.
Doba adventu i Vánoc měla vždy a má své
kouzlo. Zvláště k tomu přispělo, pokud napadl sníh a krajina dostala jinou tvář, alespoň
na krátký čas. A lidé měli k sobě blíž než v jinou roční dobu.
Libuše Filípková
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Zaměstnanci
a studenti školy

Český kapr v Českých Budějovicích – bronzové pásmo

Nové termoporty pro obor KČ

Sommelier u nás – odborník z praxe

Plnění klimatizační jednotky –
odborník z praxe do výuky

Nové hoblice pro truhláře

Regionální kolo mistrovství ČR v oboru truhlář

Stužkování maturantů

Kouzla ze zeleniny a ovoce s mistrem
Luďkem Procházkou

Vaření s mistrem kuchařem Jirkou Středou
z olympijského gastronomického týmu Nestlé

Startující balíček pro truhláře 1. ročníků od Dřevodílo Rousínov

Nový mycí stůl pro
automechaniky

Peče celá země v ISŠ – Josef Maršálek u nás

Perníčkové tajemství s p. L. Sigmundovou

Pečie celé Slovensko u nás • Foto na straně: archiv školy
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A pro zákazníky kabelové televize Kuki máme vánoční dárek.
Více než 300 filmů v naší vánoční nabídce zdarma.

INTERNET TELEVIZE TELEFON MOBIL

CITY
OLYMPIÁDA
V ROZLIŠENÍ HD
Objednejte si televizi KUKI do konce ledna 2022
a dostanete 11 sportovních kanálů včetně
Eurosport 1 HD a Eurosport 2 HD
na 6 měsíců zdarma.

https://www.vivo.cz

obchod@vivo.cz

515 537 537

