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MODELY VÝVOJE
SLAVKOVSKÉHO ZÁMKU

26. února

Příští číslo vyjde
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Nový rok
Vážení spoluobčané,
Nový rok již máme za sebou
a je mou milou povinností
vám všem popřát pevné
zdraví, spokojenost a naplnění všech cílů, které si letos
stanovíte. Byl bych rád, aby
dalších 365 dnů bylo lepších,
Michal Boudný
než ty prožité a mohli jsme
opět naše město posunout dál.
V poslední době zažívám malé déjà vu, když
z médií, či přímo při setkáních se starosty jiných
obcí a měst, zjišťuji, že věci a služby, které jsou
nám již léta samozřejmostí, jinde ještě ani nedorazily. Nebudu s ohledem na kolegy konkrétní,
ale jedno okresní město za miliony nakupuje

Další očkování proti
Covid-19 v únoru

Zveme vás na
městskou zabijačku

Kronika
farnosti 2021

strana 7

strana 12

strana 20

Slavkov si zahrál ve filmu Marie Terezie
Zámek se proměnil v Innsbruck v Alpách roku 1765
Zámek Slavkov – Austerlitz se stal dějištěm zásadní scény posledního dílu koprodukčního seriálu
Marie Terezie, který na Nový rok odvysílala Česká
televize spolu s dalšími veřejnoprávními televizemi v Rakousku, Slovensku a Maďarsku. Barokní
perla vystavěná kanceléřem Václavem Antonínem
Kounicem byla zasazená do kulis rakouských Alp.
Slavkovský zámek se totiž stal filmovým Inns-

brukem, kde v 56 letech zesnul František Štěpán
Lotrinský, manžel slavné panovnice. A právě toto
drama bylo zachyceno na nádvoří našeho zámku.
Zámek se pak v závěrečném díle ukázal ještě několikrát, z pohledu od zámeckého parku.
Filmový štáb strávil v létě roku 2021 ve Slavkově dva dny. Kromě samotných tvůrců se na nádvoří objevily téměř všechny klíčové postavy oblíbe-

né minisérie – představitelka Marie Terezie Ursula
Straussová, zestárlý Vojtěch Kotek coby František
Štěpán Lotrinský, Tatiana Pauhofová jako Eliza
Fritzová, Stanislav Majer v roli Václava Antonína Kounice nebo David Švehlík jako osobní lékař
panovníků.
Závěrečný díl seriálu Marie Terezie můžete
vs
zhlédnout v iVysílání České televize.

Momentka z natáčení na zámku ve Slavkově

Vojtěch Kotek v roli Františka Štěpána Lotrinského

Slavkovský zámek zasazen do rakouských Alp • Foto: 5x J. Sláma

Po roce Vánoce…
…na koupališti ve Slavkově. Vzhledem k aktuálně platným opatřením se akce konala bez
propagace a bez účasti veřejnosti. I tak se sešli
zimní plavci Fidesu a slavkovští otužilci v hojném počtu.
Tenoučký led na hladině nikoho neodradil,
po zákroku plavců-ledoborců se dokonce přesunul do středu bazénu, takže místa na plavání
ve vánočních čepičkách a jiné výzdobě bylo
ve dvoustupňové vodě dost a dost.
Přátelskou vánoční atmosféru a dobrou náladu
doplnilo krásné počasí – jasná obloha, sluníčko,
V. Fialová
bezvětří a drobné občerstvení.

Zimní plavci na koupališti • Foto: 2x R. Lánský

David Švehlík jako osobní lékař panovníků
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Nový rok
(Dokončení ze strany 1)

pro občany bio popelnice a kompostéry, které
má Slavkov již léta a to s minimem nákladů
díky získané dotaci. Jinde zjistili, že existuje
mobilní rozhlas, další podobně velké město
zvažuje kamerový systém. O kompostování se už raději nebavím. Toto téma rezonuje
ve všech obcích, které znám. Kromě nás! Ne,
že by nás svoz biologicky rozložitelného materiálu netrápil, ale když vidím, kolik za jeho
likvidaci musí obce platit, tak jsou naše starosti spíše příjemné. Přestože jsme klesli v republikovém hodnocení Město pro život ze
třetího na šesté místo, stále jsme „na bedně“.
Patříme k regionům s nejlepšími podmínkami
pro kvalitu života.
Současná pandemická situace se přelévá
sem a tam, nemocnice se nám díkybohu vyprazdňují, ale za to se nám populace promořuje novou variantou. Pokud se v této situaci
neshodnou odborníci, jak se v tom má vyznat
obyčejný člověk? Již několikrát jsem zmiňoval, že očkování rozděluje společnost. Stávkují státní zaměstnanci, probíhá velká debata
o očkování dětí a toto téma zasáhlo i světový
sport. Vrcholem bylo vyhoštění tenisové legendy Novaka Djokoviče a naprosto nechutná deportace české tenistky Renaty Voráčové
z Austrálie. O to více jsem rád, že v této šílené době můžeme poskytnout občanům, pro

které je vakcinace řešení, další kolo očkování ve společenském domě Bonaparte. Vše je
otázkou priorit a dobrovolnosti. A ať si o vakcínách myslíme cokoli, nemůžeme zazdít fakt,
že zranitelní lidé přestali díky očkování umírat ve velkém a že se u očkovaných lidí covid
stal víceméně „chřipkou“.
Věřte mi, že situace, v jaké žijeme, mě
velmi trápí. Přestože před Vánocemi jsme
byli nuceni zrušit již připravené akce jako
rozsvěcování stromečku a Napoleonský jarmark, hledáme jakékoli řešení pro konání
kulturních a společenských akcí. Po Novém
roce jsme uspořádali nádherný Tříkrálový
koncert v kostele. A nyní se po letech vracíme
k „městské zabijačce“. Abychom jí mohli dát
mantinely, které jsou nyní možné, bude spíše
prodejním trhem lokálních řeznických výrobků, kde se konečně mohou lidé při dodržení
daných podmínek potkat a doslova poklábosit
nad miskou černé polévky či pohárkem svařeného vína.
Již nyní plánujeme dva roky neuskutečněné Dny Slavkova. Hlavními účinkujícími
budou opět naše děti, které si už tak dlouho
nezkusily veřejné vystoupení na velkém pódiu. Hvězdou večera se pak stane Dan Bárta v doprovodu Orchestru Gustava Broma…
Vše ve stínu Damoklova meče, co zase na lid
přijde za chorobu a s ní související opatření.

S kulturou jdou ruku v ruce i finance, které
jsou potřebné na opravu památek. Jaké bylo
nemilé zjištění, že se ministerstvo kultury letos
rozhodlo na opravu památek neuvolnit ani korunu. Poté se na vlnách Českého rozhlasu dozvíte, že do hotelu a bazénu Thermal v Karlových Varech stát nacpe jednu miliardu korun…
Hovořím-li stále o kultuře, většina z vás loni
zaregistrovala natáčení dalšího dílu o naší císařovně Marie Terezii, které hostil slavkovský
zámek. Ač byla naše nejvýznamnější budova
prezentována jako rakouský Innsbruck, jsem
rád, že je Slavkov u Brna opět známější a slavnější po celém světě! Věřím, že většina Slavkováků ví, že jejím kancléřem a úředníkem číslo
jedna v celé monarchii byl hrabě Václav Antonín Kounic, jehož rod byl majitelem celého
sídla. Nejenom panu hraběti, ale celému rodu
Kaunitz-Rietberg vděčíme za vše, co v našem
městě máme. Jsem proto rád, že se podařilo
najít dohodu s památkáři, městem a farností
o opravě hrobky pod kostelem na Špitálce, kde
je hrabě Kounic společně s dalšími šesti členy
rodiny uložen, a toto místo posledního odpočinku tak nabude na větším významu a důstojnosti. Historii nejen tvoříme, ale musíme si ji
rovněž připomínat a stavět na ní.
Přeji vám, vážení spoluobčané, šťastné vykročení do roku 2022!
Michal Boudný, starosta města

Cena služeb: Slavkov u Brna vs. další města na jižní
Moravě
Přinášíme vám přehled aktuálních poplatků, která platí v okolních i okresních městech
Jihomoravského kraje. Cenu vody stanovují
vodohospodářské společnosti, které působí v daných regionech. V případě Slavkova
u Brna jsou to Vodovody a kanalizace Vyškov.
Město Slavkov je významným akcionářem
této společnosti vlastněné primárně městy
a obcemi našeho regionu. Města a obce mohou stanovovat výši poplatků za odpadové
hospodářství a také poplatek za psa. Částečně
také ovlivňují daň z nemovitosti.
Slavkov u Brna z pohledu stanovení poplatku za fungování odpadového hospodářství
šel cestou, kterou má nastavena většina měst.
Poplatek 700 Kč za dospělou osobu, 350 Kč
za děti a mladistvé do 18 let. Poplatek za je
stanoven na 250 za prvního psa, zda každého
dalšího pak za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 375 Kč. Poživatelé invalidního,
starobního, vdovského nebo sirotčího důchodu platí sníženou sazbu 200 Kč, případně
300 Kč za každého dalšího psa. Slepecký pes
je z této povinnosti samozřejmě vyjmut.

Plaťte poplatky online. Nic než rodné
číslo a e-mail nebudete potřebovat

Od 1. února můžete na platbu těchto dvou
poplatků (odpadové hospodářství a pes) hradit velmi jednoduše online. Po zadání rodného
čísla okamžitě uvidíte výši poplatku a můžete
jej rovnou uhradit přes platební kartu nebo
QR kódem internetového bankovnictví. Pro
zaslání potvrzení o provedení platby je potřeba uvést pouze e-mail. Jiný údaj není potřeba.
Nová platební brána (Portál občana) bude
zveřejněna na stránkách www.slavkov.cz
od 1. února 2022. Poplatek za odpad a psa
můžete uhradit do 30. května tohoto roku.
Slavkov u Brna
Voda
99,90 Kč/m3
Odpady 700 Kč / osoba, 350 Kč děti do 18 let
Pes
250 Kč
Bučovice
Voda
99,90 Kč/m3
Odpady	600 Kč/osoba (občané nad 80 let, studenti na kolejích, internátech 300 Kč)
Pes
200 Kč/600 Kč v bytě

Rousínov
Voda
99,90 Kč/m3
Odpady 720 Kč / osoba
Pes
200 Kč / 600 Kč v bytě
Tišnov
Voda
Odpady
Pes

116 Kč/m3
660 Kč / osoba
500 Kč / 1000 Kč v bytě

Brno
Voda
87 Kč/m3
Odpady	670 Kč/osoba, děti do 3 let a senioři starší 70 let zdarma
Pes
každá městská část jinak
Blansko
Voda
114,27 m3
Odpady 600 Kč/osoba
Pes
600 Kč (v bytě 1200 Kč)
Břeclav
Voda
Odpady
Pes

111,1 m3
600 Kč/osoba
780 Kč

Vyškov
Voda
Odpady
Pes

99,90 Kč/m3
696 Kč/osoba
360 Kč (v bytě 1000 Kč)

Znojmo
Voda
107,33 Kč/m3
Odpady 600 Kč/osoba
Pes
200 Kč

vs
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
Slavkova u Brna
133. schůze RM – 13. 12. 2021

1. RM nedoporučuje ZM schválit záměr prodeje části
pozemku parc. č. 1133 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
max. 200 m2 dle předložené žádosti.
2. RM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu
reklamní plochy se společností KALÁB s. r. o., Vídeňská
849/15, 639 00 Brno, IČ: 06212883 v předloženém znění.
3. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy se společností MERIDIE s. r. o., Pod sídlištěm 293/1, Židenice,
615 00 Brno, IČ: 60748681.
4. RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi
městem Slavkov u Brna a panem Petrem Mimránkem
týkající se pozemku parc. č. 3638/4, orná půda o výměře
605 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě.
5. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zemědělském
pachtu na část pozemku parc. č. 2690/12 – orná půda
v k. ú. Slavkov u Brna o výměře cca 120 m2 – zahrádky č. 7 a 8 nacházející se v lokalitě Polní s paní Evou
Rotreklovou
6. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567,
týkající se pozemků parc. č. 231 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2212/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace a parc. č. 2212/3 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem „Přeložka STL plynovodu při ulici B. Němcové v obci Slavkov u Brna v rámci
stavby „III/0501 Slavkov u Brna – průtah“, číslo stavby:
8800090636“) v předloženém znění.
7. RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností AUSTRA a.s., IČ: 017 43 490 dle předloženého
návrhu.
8. RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy č.
53522376-18 mezi městem Slavkov u Brna a společností Generali Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 45272956
v předloženém znění.
9. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor
sloužících k podnikání o výměře 12,30 m2 v přízemí budovy polikliniky, Tyršova č.p. 324, Slavkov u Brna. Jedná
se o místnost č. 1.57 o výměře 11 m2 s příslušenstvím č.
1.58 WC o výměře 1,28 m2.
10. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o dílo
se společností MANUS Prostějov, spol. s r.o., Za drahou
4332/4, 796 01 Prostějov, IČ: 47900440.
11. RM bere na vědomí předložený zápis č. 37/2021
z komise pro životní prostředí.
12. RM schvaluje dodatek č. 3 o zajištění nakládání
s odpady ke smlouvě číslo 17030107 s platností nového ceníku od 01.01.2022 se společností RESPONO a.s.,
Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ 49435612.
13. RM uděluje v anketě Sportovec roku 2021 tato
ocenění: Nejlepší sportovec ve věku 6–10 let Adéla
Procházková (atletika), 10–15 let Jan Fiala (atletika),
15–18 let Isabela Hortová (moderní gymnastika), čestné uznání 6–10 let Tobias Kölbl (florbal), Tomáš Mráz
(florbal), 10–15 let Daniel Jeřábek (fotbal), Ondřej Slezák (atletika), Anna Čižmárová (atletika), Lukáš Bok
(atletika), 15–18 let Eliška Šinkyříková (fotbal), Marek
Hrubý (atletika), Nejlepší sportovní kolektiv do 18 let
Atletika mladší žáci, čestné uznání družstvo starších
žáků SK Slavkov u Brna, družstvo atletických přípravek,
TeamGym, Nejlepší sportovní kolektiv nad 18 let mužstvo A, SK Slavkov u Brna, Sportovní počin roku Atletika
Slavkov u Brna – finále krajské ligy atletických přípravek
19. září 2021, čestné uznání SK Slavkov u |Brna – 100
let fotbalu ve Slavkově u Brna 1921–2021, Sportovec
s nejlepší reprezentací města Slavkov u Brna Jan Fiala
(atletika), čestné uznání Isabela Hortová (moderní gymnastika), Marek Hrubý (atletika), Vedoucí mládeže Ondřej Fiala (atletika), čestné uznání Tomáš Florián (fotbal),
Jan Holoch (atletika), Sportovní osobnost roku čestné

uznání Oldřich Chocholáč – za dlouholeté působení
v SK Slavkov u Brna (fotbal).
14. RM schvaluje uzavření předloženého Dodatku č.
3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce „Tenkrát ve Slavkově
1805“ mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno, IČ: 70888337, jako poskytovatelem
a městem Slavkov u Brna jako příjemcem.
15. RM schvaluje uzavření předložené nájemní
smlouvy mezi městem, Technickými službami Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Čsl. armády
1676, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70890474 a SK Beachvolleyball Slavkov, spolek, se sídlem Lidická 298,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 61730149.
16. RM schvaluje čerpání z fondu investic ve výši
338.951 Kč (ZS-A).
17. RM bere na vědomí informaci o žádosti ZS-A
o dotace z rozpočtu Ministerstva kultury pro rok 2022.
18. RM bere na vědomí informaci o záměru podání
žádosti na příspěvek z ÚP k vyhrazenému pracovnímu
místu (ZS-A).
19. RM schvaluje vyřazení neupotřebitelného a přebytečného majetku Základní školy Tyršova Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy.
20. RM bere na vědomí uzavření provozu Mateřské
školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna,
příspěvková organizace, v době vánočních prázdnin.
21. RM schvaluje napojení příjmů z tržeb nad stanovený plán na pokrytí předložených návrhů (TSMS).
22. RM schvaluje rozpočtové opatření ZS-A č. 13
v předloženém znění.

134. schůze RM – 20. 12. 2021

1. RM schvaluje rozpočtová opatření v předloženém
znění v souladu s usnesením zastupitelstva města Slavkov u Brna č. 414/26/ZM/2021 ze dne 13. 12. 2021,
které pověřuje radu města schvalovat a provádět změny rozpočtu do konce roku 2021 formou rozpočtových
opatření.
2. RM projednala návrh rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby města Slavkov u Brna.
3. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Technické služby města Slavkov u Brna, Československé armády 1676, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70890471 pro rok
2022 včetně plánu oprav a investic v předloženém znění.
4. RM schvaluje stanovení závazných ukazatelů pro
příspěvkovou organizaci Technické služby města Slavkov u Brna pro rok 2022 v předloženém znění. Ředitel
příspěvkové organizace je zmocněn k provádění změn
rozpočtu s výjimkou změn stanovených závazných ukazatelů.
5. RM schvaluje limit mzdových prostředků příspěvkové organizace Technické služby města Slavkov u Brna
pro rok 2022 v předloženém znění.
6. RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Technické služby města Slavkov u Brna pro rok 2022
v předloženém znění.
7. RM schvaluje tvorbu a čerpání fondů příspěvkové
organizace Technické služby města Slavkov u Brna pro
rok 2022 v předloženém znění.
8. RM projednala návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby města
Slavkov u Brna.
9. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu organizace Technické služby města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Československé armády 1676,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70890471 v předloženém
znění.
10. RM projednala návrh rozpočtu příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz.
11. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace
Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace,
Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00373320
pro rok 2022 včetně plánu oprav a investic v předloženém znění.

12. RM schvaluje stanovení závazných ukazatelů pro
příspěvkovou organizaci Zámek Slavkov – Austerlizt pro
rok 2022 v předloženém znění. Ředitelka příspěvkové
organizace je zmocněna k provádění změn rozpočtu
s výjimkou změn stanovených závazných ukazatelů.
13. RM schvaluje limit mzdových prostředků příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz pro rok
2022 v předloženém znění.
14. RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz pro rok 2022 v předloženém znění.
15. RM schvaluje tvorbu a čerpání fondů příspěvkové organizace Zámek Slavkov – Austerlitz pro rok 2022
v předloženém znění.
16. RM projednala návrh střednědobého výhledu
rozpočtu příspěvkové organizace Zámek Slavkov-Auterlitz.
17. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu organizace Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna, IČ
00373320 v předloženém znění.
18. RM projednala návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Komenského.
19. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace
Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 495,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 46270931 pro rok 2022 včetně plánu oprav a investic v předloženém znění.
20. RM schvaluje stanovení závazných ukazatelů pro
příspěvkovou organizaci Základní škola Komenského
pro rok 2022 v předloženém znění. Ředitelka příspěvkové organizace je zmocněna k provádění změn rozpočtu
s výjimkou změn stanovených závazných ukazatelů.
21. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů příspěvkové organizace Základní škola Komenského pro
rok 2022 v předloženém znění.
22. RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Komenského pro rok 2022 v předloženém znění.
23. RM projednala návrh střednědobého výhledu
rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Komenského.
24. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem
Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
46270931 v předloženém znění.
25. RM projednala návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Tyršova.
26. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace
Základní škola Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 977, 684 01 Slavkov u Brna,
IČ: 46270949 pro rok 2022 včetně plánu oprav v předloženém znění.
27. RM schvaluje stanovení závazných ukazatelů pro
příspěvkovou organizaci Základní škola Tyršova pro rok
2022 v předloženém znění. Ředitel příspěvkové organizace je zmocněn k provádění změn rozpočtu s výjimkou
změn stanovených závazných ukazatelů.
28. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů příspěvkové organizace Základní škola Tyršova pro rok
2022 v předloženém znění.
29. RM schvaluje odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola Tyršova pro rok 2022 v předloženém znění.
30. RM projednala návrh střednědobého výhledu
rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Tyršova.
31. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Tyršova Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 977,
684 01 Slavkov u Brna, IČ: 46270949 v předloženém
znění.
32. RM projednala návrh rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Zvídálek.
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33. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace
Mateřská škola Zvídálek, Komenského nám. 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, IČ: 71002391 pro
rok 2022 včetně plánu oprava v předloženém znění.
34. RM schvaluje stanovení závazných ukazatelů pro
příspěvkovou organizaci Mateřská škola Zvídálek pro
rok 2022 v předloženém znění. Ředitelka příspěvkové
organizace je zmocněna k provádění změn rozpočtů
s výjimkou změn stanovených závazných ukazatelů.
35. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů příspěvkové organizace Mateřská škola Zvídálek pro rok
2022 v předloženém znění.
36. RM projednala návrh střednědobého výhledu
rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola Zvídálek.
37. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu organizace Mateřská škola Zvídálek, Komenského nám. 495,
Slavkov u Brna, příspěvková organizace, IČ: 71002391
v předloženém znění.
38. RM projednala návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka France.
39. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka France Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského
náměstí 525, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 47411619 pro
rok 2022 včetně plánu oprav a investic v předloženém
znění.
40. RM schvaluje stanovení závazných ukazatelů pro
příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Františka France pro rok 2022 v předloženém znění. Ředitelka příspěvkové organizace je zmocněna k provádění
změn rozpočtu s výjimkou změn stanovených závazných
ukazatelů.
41. RM schvaluje odpisový plán pro rok 2022 příspěvkové organizace Základní umělecká škola v předloženém znění.
42. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů příspěvkové organizace Základní umělecká škola pro rok
2022 v předloženém znění.
43. RM projednala návrh střednědobého výhledu
rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecká
škola.
44. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka
France, příspěvková organizace, se sídlem Komenského
náměstí 525, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 47411619
v předloženém znění.
45. RM projednala návrh rozpočtu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže.
46. RM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace
Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 70285217 pro rok 2022 včetně plánu
oprav v předloženém znění.
47. RM schvaluje stanovení závazných ukazatelů pro
příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže pro rok
2022 v předloženém znění. Ředitelka příspěvkové organizace je zmocněna k provádění změn rozpočtu s výjimkou změn stanovených závazných ukazatelů.
48. RM schvaluje plán tvorby a čerpání fondů příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže pro rok 2022
v předloženém znění.
49. RM projednala návrh střednědobého výhledu
rozpočtu příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže.
50. RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Slavkov
u Brna, příspěvková organizace, se sídlem Komenského náměstí 495, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 70285217
v předloženém znění.
51. RM souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy mezi
městem Slavkov u Brna a panem Miroslavem Spáčilem,
týkající se pozemku parc. č. 3259/3, zahrada o výměře
448 m2 v k.ú. Slavkov u Brna dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě.
52. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 12 k nájemní smlouvě ze dne 11. 6. 2012 mezi městem Slavkov u Brna a společností ROSTĚNICE, a.s. se sídlem
Rostěnice 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01 Vyškov, IČ:
63481821, v rámci kterého dojde k napravení nájemní
smlouvy s vyjmutím pozemků parc. č. 1083/29, 980/36,
978/26, 978/172, 980/26, 980/30, 980/33, 980/35,

1088/163, 1088/215 – vše orná půda o celkové výměře
14 714 m2 k.ú. Hodějice, jejich vlastníkem již není město
Slavkov u Brna, s účinností od 01.01.2022 dle podmínek
uvedených v důvodové zprávě.
53. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 12 k nájemní smlouvě ze dne 13. 1. 2006 mezi městem Slavkov u Brna a společností ROSTĚNICE, a.s. se sídlem
Rostěnice 166, Rostěnice-Zvonovice, 682 01 Vyškov, IČ:
63481821, v rámci kterého dojde k napravení nájemní
smlouvy s vyjmutím pozemků parc. č. 978/171, 978/74
– k.ú. Hodějice, jejich vlastníkem již není město Slavkov
u Brna, s účinností od 1. 1. 2022 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě.
54. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody o podmínkách vybudování přípojky vody a plynu
a sjezdu se společností SBK Group s.r.o., Železniční
368/5, 602 00 Brno, IČ: 04375734, na pozemcích parc.
č. 2521/2 a 2521/3 v k. ú. Slavkov u Brna, které jsou
ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
55. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu
dohody o podmínkách vybudování stavby na pozemku
parc. č. 2820/1 ve vlastnictví města Slavkov u Brna,
týkající se kanalizační a vodovodní přípojky ke stavbě
„Vodovodní a kanalizační splašková přípojka k polyfunkčnímu objektu“ umístěné na pozemcích parc. č.
2753/8 v k.ú. Slavkov u Brna v ul. Nádražní, s panem
Alexandrem Erbenem.
56. RM schvaluje uzavření předloženého Dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava místní komunikace
ul. Nádražní, Slavkov u Brna“ se společností SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA, Jahodová 60, 602 00 Brno, IČ: 48035599.
57. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o dílo
na pořízení změny č. 3 regulačního plánu Koláčkova
náměstí se společností ATELIER RAW s.r.o., Domažlická
148/12, 612 00 Brno, IČ: 28299442.
58. RM schvaluje tvorbu a čerpání sociálního fondu
pro rok 2022 v předloženém znění, včetně navržené
výše příspěvků.
59. RM určuje platy pro ředitelku Zámku Slavkov –
Austerlitz, příspěvková organizace, a pro ředitele Technických služeb města Slavkov u Brna, příspěvková organizace, s účinností od 1. ledna 2022, ve výši dle příloh
k této zprávě.
60. RM určuje platy ředitelům škol a školských zařízení zřízených městem Slavkov u Brna dle předloženého
návrhu s účinností od 1. ledna 2022.
61. RM vydává platové výměry ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Slavkov u Brna
v předloženém znění s účinností od 1.ledna 2022.
62. RM schvaluje přijetí sponzorského finančního
daru pro Dům dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace od firmy LIKO-S, a.s. ve výši 10 000 Kč.
63. RM souhlasí s přijetím finančního daru Základní
školou Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace od firmy LIKO-S, a.s. ve výši 20 000 Kč.

135. schůze RM – 10. 1. 2022

1. RM bere na vědomí změnu čísla položky schváleného rozpočtu města pro rok 2022 v předloženém
znění.
2. RM doporučuje ZM vzít na vědomí změnu čísla položky schváleného rozpočtu města pro rok 2022
v předloženém znění.
3. RM určuje platy ředitelům škol a školských zařízení
zřízených městem Slavkov u Brna dle předloženého návrhu s účinností od 1. ledna 2022.
4. RM vydává platové výměry ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Slavkov u Brna
v předloženém znění s účinností od 1. ledna 2022.
5. RM bere na vědomí informaci ředitelky školy o přerušení činnosti školní družiny v době školních prázdnin.
6. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování přípojky vody a splaškové
kanalizace se společností SKR Stav s.r.o., Nováčkova
233/18, 614 00 Brno, IČ: 26961474, na pozemku parc.
č. 1496/1 v k. ú. Slavkov u Brna, který je ve vlastnictví
města Slavkov u Brna.
7. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování přípojek vody, plynu, splaškové kanalizace, nízkého napětí, sjezdů a přístupových

chodníků v rámci akce „Novostavba sedmi RD, ul.
Větrná, Slavkov u Brna“ se společností SKR Stav s.r.o.,
Nováčkova 233/18, 614 00 Brno, IČ: 26961474, na pozemku parc. č. 1496/1 v k. ú. Slavkov u Brna, který je
ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
8. RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci
na výkon městského architekta s Ing. arch. Lukášem
Peckou, Ph.D., IČ: 724 50 151, Kvapilova 3, PSČ 616 00
Brno, dle předloženého návrhu smlouvy.
9. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4, Sídliště Nádražní 1193, Slavkov u Brna,
s manžely Ivanou a Stanislavem Hlubinkovými. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31. 1. 2024
za smluvní nájemné 150 Kč/m2.
10. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 9. 2. 2021 k bytu č. 2, Litavská 1496,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Libuší Sťahelovou,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31. 1. 2024
za smluvní nájemné 150 Kč/m2.
11. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna, s paní
Helenou Pavéskovou. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou 2 roky.
12. RM souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 2, Bučovická 187, Slavkov u Brna na paní Josefu Kiršovou.
13. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5, Sídliště Nádražní 1193, Slavkov u Brna,
PSČ 684 01, s paní Marií Janíčkovou. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou jeden rok a nájemné
stanoveno ve výši 150 Kč/m2.
14. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání – místnosti č. 1.57 a místnosti
č. 1.58 o celkové výměře 12,30 m2 v přízemí budovy
polikliniky Tyršova č.p. 324 ve Slavkově u Brna, s paní
Bc. Magdalénou Úlehlovou. Smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 12.903 Kč/rok.
15. RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor
sloužících k podnikání s Českou republikou – Úřadem
práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00
Praha 7, IČ: 72496991, na pronájem prostor o celkové
výměře 436,69 m2 v administrativní budově na Koláčkově náměstí 727 ve Slavkově u Brna v I. NP a v I. PP,
v předloženém znění.
16. RM schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního
odpadu a elektrozařízením číslo 17030200 s platností
nového ceníku od 1. 2. 2022 se společností RESPONO,
a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ: 49435612.
17. RM schvaluje plán kontrolních činností roku 2022
města Slavkov u Brna v předloženém znění.
18. RM ruší v návaznosti na nařízení vlády č.
531/2021 Sb., ze dne 29.12.2021, usnesení RM č.
2059/134/RM/2021.
19. RM schvaluje vložení prostředků z finančního
daru do fondu investic ZS-A.
20. RM bere na vědomí informace o Centrální evidenci sbírek, Sbírkovém fondu ZS-A a postupu evidence
sbírek.

26. zasedání ZM – 13. 12. 2021

1. ZM volí do funkce přísedícího Okresního soudu ve Vyškově pro funkční období let 2022–2025 tyto kandidáty:
Mgr. Zdeňku Zukalovou, Mgr. Hanu Mrázovou, Mgr. Hanu
Červinkovou, Mgr. Bc. Radomíra Zemánka, Mgr. Martinu
Poláškovou, Mgr. Petru Pospíchalovou Nedvědovou.
2. ZM schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu s okolními obcemi v předloženém znění.
3. ZM bere na vědomí zápis z 19. zasedání finančního výboru.
4. ZM bere na vědomí zápis č. 10 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 22. 11. 2021.
5. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za III. čtvrtletí 2021 v předloženém znění.
6. ZM schvaluje rozbory hospodaření VHČ za III.
čtvrtletí roku 2021 v předloženém znění.
7. ZM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 62–64
a 68–69.
8. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření
v předloženém znění.
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9. ZM projednalo návrh rozpočtu města Slavkov
u Brna pro rok 2022 v předloženém znění a návrh akceptuje.
10. ZM schvaluje rozpočet města Slavkov u Brna pro
rok 2022 v podrobnosti závazných ukazatelů v předloženém znění.
11. ZM schvaluje 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.
12. ZM schvaluje 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.
13. ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Slavkov u Brna na období 2023–2026.
14. ZM schvaluje návrh plánu VHČ na rok 2022
v předloženém znění.
15. ZM schvaluje Statut fondu vedlejší hospodářské
činnosti v předloženém znění.

16. ZM schvaluje Statut fondu správy budov v předloženém znění.
17. ZM schvaluje změnu statutu Fondu dopravní infrastruktury dle předloženého návrhu.
18. ZM schvaluje plán tvorby a čerpání Fondu rezerv
a rozvoje města Slavkov u Brna na rok 2022 v předloženém znění.
19. ZM schvaluje plán tvorby a čerpání Fondu vedlejší hospodářské činnosti na rok 2022 v předloženém
znění.
20. ZM schvaluje předložený návrh plánu tvorby
a čerpání Fondu dopravní infrastruktury v předloženém
znění.
21. ZM schvaluje dotační program „Podpora veřejně prospěšných činností“, dotační program „Podpora
činností organizací pracujících s mládeží“ a Individuální
dotace včetně jejich příloh v předloženém znění.
22. ZM schvaluje Žádost o převod bytů do osobního
vlastnictví v domě č.p. 1489 na ulici Litavská, dle předložené důvodové zprávy.
23. ZM ukládá 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.
24. ZM schvaluje 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.
25. ZM neschvaluje 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.
26. ZM schvaluje 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,
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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. 80006/21) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.
27. ZM schvaluje 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.
28. ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku
parc. č. 1827 v k.ú. Slavkov u Brna o výměře cca 80 m2
dle předložené žádosti.
29. ZM schvaluje výkup části pozemku parc. č. 438/1,
zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Slavkov u Brna o celkové výměře 25 m2 označené v přiloženém geometrickém plánu č. 3795-4120029/2021 jako pozemky parc.
č. 438/3 (o výměře 7 m2) a parc. č. 438/4 (o výměře
18 m2) v k.ú. Slavkov u Brna od paní PharmDr. Moniky
Foltínové do vlastnictví města Slavkov u Brna za kupní
cenu ve výši 33.500 Kč (1.340 Kč za m2) stanovenou
znaleckým posudkem č. 801-07/21. Náklady spojené
s převodem nemovitosti hradí město. Daňové povinnosti budou splněny dle platných právních předpisů.
30. ZM schvaluje změnu č. 1 stanov Dobrovolného
svazku obcí Dr. Václava Kounice, kterou se mění článek
XII. Financování hospodaření Svazku odst. 1 písm. c)
a nově zní: „c) pravidelný roční vklad každého člena je
splatný ke dni 31. 3. Pravidelný roční vklad každého člena se stanoví ve výši 250 Kč za každého žáka hlášeného
k trvalému pobytu na území člena Svazku a zapsaného
do kterékoliv školy v k.ú. Slavkov u Brna ke dni 30. 9.
předcházejícího roku, v němž je vklad splatný,“.
Úplné znění na www.slavkov.cz

Zápis změny údajů v živnostenském rejstříku
v návaznosti na změny ze základních registrů
Po zkušenostech s opakujícími se dotazy
podnikatelů, které se týkají změn údajů zapsaných v živnostenském rejstříku, živnostenský úřad Slavkov u Brna uvádí příklady
nejčastějších situací, na které se podnikatelé
ptají:

na adresu úřední, platí rovněž povinnost podnikatele doložit právní důvod užívání sídla
(např. souhlas obce s umístěním sídla).
Úkony (oznámení změny sídla nebo doložení právního důvodu užívání sídla) je třeba
provést na živnostenském úřadě.

1. změna bydliště (stěhování anebo
úřední adresa) podnikatele – fyzické
osoby

2. změna sídla právnické osoby

O změně bydliště podnikatele – fyzické
osoby obdrží živnostenský úřad avízo ze základních registrů – ROB a tuto změnu zapíše
do živnostenského rejstříku, aniž by podnikatel byl povinen úřad navštívit a změnu oznamovat.
Má-li podnikatel v rejstříku zapsanou trvalou shodu adresy bydliště a sídla, se zápisem
nové adresy bydliště se automaticky přepíše
i adresa sídla.
Není-li v rejstříku zapsána trvalá shoda adres, změní se pouze adresa bydliště a adresa
sídla zůstává v rejstříku beze změny. V tomto
případě má podnikatel dvě možnosti: oznámit změnu adresy sídla na adresu totožnou
s bydlištěm anebo doložit právní důvod užívání adresy sídla odlišné od bydliště (souhlas
majitele nemovitosti s umístěním sídla, list
vlastnictví, nájemní smlouva). Takové sídlo
je podnikatel povinen označit. Zákonná lhůta
pro oznámení změny je 15 dní.
Je-li zapsána adresa sídla spolu s bydlištěm

Změnu sídla právnické osoby nelze ohlásit u živnostenského úřadu, ale u příslušného veřejného rejstříku, který změnu zapíše
a o provedené změně informuje živnostenský
úřad avízem. Tato změna je následně zapsána
do živnostenského rejstříku. Platí stejně, že
podnikatel nemá povinnost změnu živnostenskému úřadu oznamovat.
Po provedených změnách u fyzických osob
a právnických osob v živnostenském rejstříku
doporučujeme podnikatelům, aby si u živnostenského úřadu požádali o vydání výpisu s aktuálními údaji.

3. místní příslušnost živnostenských
úřadů

Od 1. 7. 2008 byla novelou živnostenského
zákona nově stanovena místní příslušnost živnostenských úřadů.
Podnikatel může učinit veškerá podání
podle živnostenského zákona u kteréhokoliv
živnostenského úřadu v rámci ČR bez ohledu
na to, zda jde o fyzickou či právnickou osobu,
a nezávisle na tom, u kterého úřadu např. uči-

nil první podání, kde mu byl vydán živnostenský list či výpis nebo kde má právnická osoba
umístěno sídlo.

4. zápis titulů a vědeckých hodností
do živnostenského rejstříku

Od 20. 7. 2021 vstoupil v platnost nový
zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech (OP) a zákon č. 270/2021 Sb., kterým se
mění některé zákony v souvislosti s novým
zákonem o OP , a tato změna má dopad též
na úpravu živnostenského zákona, § 45 odst.
1 písm. i). Týká se zápisu titulů a vědeckých
hodností do živnostenského rejstříku, které
se od uvedeného data do OP již nezapisují.
Pokud tedy ohlašovatel uvede, že hodlá při
podnikání užívat titul či vědeckou hodnost
(a nemá je uvedeny v OP), musí prokázat, že
mu titul či vědecká hodnost náleží (doložením
diplomu z VŠ v ČR anebo doklad o nostrifikaci dosaženého vzdělání v zahraničí). Živnostenský úřad pak údaje zapíše do živnostenského rejstříku.
Jmenované údaje uvedené v OP před účinností zákona č. 269/2021 Sb. jsou zapisovány
(žú)
bez dalšího. 
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Očkování proti COVID-19 se uskuteční v sobotu
5. února na SC Bonaparte
Město Slavkov u Brna ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u svaté Anny zopakuje
možnost hromadného očkování proti COVID-19 na SC Bonaparte v sobotu 5. února
v prostorách společenského centra Bonaparte.
Zájemci o očkování jakékoli dávky vakcínou
BioNTech/Pfizer mají nyní možnost se registrovat na telefonních číslech: 725 977 802,
544 121 162 nebo 733 133 577.
Linky jsou v provozu ve všední dny v čase

od 8.00 do 14.00. Kontaktovat nás můžete
také e-mailem: tisk@slavkov.cz. Registrujeme
do doby naplnění kapacity – tedy cca 350 lidí.
Pro registraci budete potřebovat následující údaje: rodné číslo, adresu, kód pojišťovny
a mobilní číslo pro kontaktování. Po zapsání
vám bude sdělen orientační čas vašeho termínu. Na místo přijďte o 15 minut dříve. Sebou
budete potřebovat občanský průkaz a kartičku
pojišťovny.

Nechoďte – volejte – podejte
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí
informace a pomoc s vyplněním daňových
přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste
nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě
a jeho územních pracovištích (dále „ÚP“).
• ÚP ve Vyškově, Palánek 1, 682 01 Vyškov,
tel.: 517 302 391, 517 302 382.
Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka. Pokud
se místo pobytu nenachází v Jihomoravském

kraji a nevíte, které územní pracoviště je
ve vašem případě vyřizující, volejte
• FÚ pro Jihomoravský kraj, nám. Svobody 4,
602 00 Brno, tel.: 542 192 142, 542 192 143.
Pracovníci správce daně se Vám budou
ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených
telefonech věnovat každý pracovní den, vždy
minimálně v době:
Po, St 8.00–16.30 h.
Út, Čt 8.00–14.30 h.
Pá
8.00–13.30 h.
vs
ve dnech od 3. ledna do 7. února 2022.

Aktuální informace k očkování třetí
dávkou

Přeočkování 3. dávkou je možné pro osoby,
které dovršily 18 let a od prvních dvou dávek
uplynulo min. 5 měsíců. Posilovací dávka je
dobrovolná, hrazená zdravotní pojišťovnou,
nepatříte-li mezi samoplátce. V případě dotazů související s vaším zdravotním stavem,
prosím kontaktujte svého obvodního lékaře.
vs

Oznámení

MUDr. Eva Hlaváčková oznamuje, že
od 1. 1. 2022 přebírá ordinaci MUDr. Květoslavy Kovaříkové a dochází ke změně názvu na MUDr. Eva Hlaváčková s.r.o.
Adresa, IČ i telefon do ordinace zůstávají
stejné, ordinační hodiny se zkracují – pondělí, úterý, středa, pátek 7.00–12.00 hodin,
čtvrtek 13.00–18.00 hodin.
Nová e-mailová adresa je ordinace@mudrhlavackova.cz.
Přijímáme nové pacienty.

Silnice i chodník k nádraží jsou opravené
Ještě před vánočními svátky 2021 byla dokončena oprava posledního 180 metrového
úseku komunikace na ulici Nádražní, směřující na vlakové nádraží od ulice ČSA po dříve realizovaný přestupní uzel. Nákladem
2,7 mil korun z rozpočtu města byl stavební
firmou Swietelski vybudován nový chodník
a opraven povrch silnice. Tímto se dokončila rekonstrukce komunikačně důležité části
města jak pro naše občany, tak pro návštěvníky Slavkova.
vs

Hotové dílo • Foto: 4x L. Jedlička

Průběh opravy

vs
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Co má rád Ježíšek?
Vánoce patří mezi nejkrásnější a nejkouzelnější
svátky roku, těší se na ně
nejen naše děti, ale i my
„dospěláci“. Čas strávený s rodinou, čas pohody, radosti a sdílení, ale také čas myslet
na druhé. Již v adventní době jsme se s dětmi
více věnovali zvykům a tradicím, které dodržovali naši předkové. Chtěli jsme se vzdálit
komerčnímu pojetí této doby, které čím dál
tím více předkládají média a reklamní společnosti. Povídali jsme si u adventního věnce
a děti si zapamatovaly, že adventní svíce mají
svá jména – Lásku, Víru, Pokoj a Naději. Pochopily, že je důležité mít někoho rád, věřit
mu a pokud uděláme nějakou chybu, tak je
vždy naděje, že se dá vše napravit.
Mezi vzácné návštěvy adventu patřil sv.
Mikuláš s doprovodem anděla i čerta. Třešňové větvičky přinesla a svůj příběh nám vyprávěla Barborka. Děti byly rády, že mají milující
rodiče a s Barborkou by určitě neměnily.

Děti se seznámily se štědrovečerními zvyky
– jmelí nade dveřmi pro štěstí a lásku, šupinky
z kapra pro dostatek peněz, lití vosku, házení
střevícem. Pouštěli jsme lodičky, krájeli jablíčko, kouzlili s hrníčky a oříšky, zpívali koledy. Všichni jsme se již těšili na příchod Ježíška. Zdalipak jsme byli hodní, přijde i k nám?
Děti v jiných zemích mají Santu, Dědu Mráze, či jiné hmatatelné postavy spojené s jejich
tradicemi. Ježíšek je však malé děťátko v jeslích. Možná i proto je blíže dětskému srdíčku.
A co má vlastně rád Ježíšek? Vánoce jsou
svátky, kdy slaví narozeniny. Co by mu děti
nadělily? Co takové miminko potřebuje?
Jelikož některé děti již mají zkušenosti se
svými mladšími sourozenci, tak ví, že děťátko
potřebuje plenky, mlíčko, peřinky, kožíšek,
botičky, oblečení, kočárek či hračky. Některé
děti by mu daly i cukroví, panenku, vláček či
autíčko.
Nakonec však děti přišly na to nejdůležitější
a to je láska. Ježíšek má rád, když se máme

rádi, myslíme jeden na druhého a máme radost.
To je to nejdůležitější co člověk potřebuje.
Proto i vám všem v novém roce přejeme
hodně lásky, pokoje, víry a naděje. Mějme se
rádi tak, jak by to chtěl Ježíšek i naše děti.
P. učitelky ze třídy Včeliček

Zprávičky z DDM

Keramika a tvořivé aktivity v DDM pod
vedením Pavly Martinkové již dávno nejsou
určeny jen pro děti. Od října do prosince se
pro veřejnost uskutečnily výtvarné semináře
na výrobu keramických cedulek nebo lehkých betonových dekorací. Žáci ze ZŠ se
zúčastnili výukového programu, ve kterém
si vytvořili vánoční ozdoby. V pravidelné
činnosti pracují děti nejen s hlínou, ale také
s jinými materiály. Od ledna patří k vybavení keramické dílny nový hrnčířský kruh,
který přispěje k zábavnějšímu vzdělávání
a umožní nové postupy zpracování hlíny.
Rodiče jistě potěší nabídka příměstských
táborů, které budou probíhat o prázdninách.
Na první z nich, který realizujeme o jarních
prázdninách, se můžete přihlašovat již nyní.
Jako každým rokem budeme rádi, pokud se
najdou samostatní a nadšení studenti, kteří
nám s organizací táborů pomohou. Všechny
aktuální informace naleznete na webových
Jana Bangová
stránkách ddmslavkov.cz.

Foto: archiv MŠ

Foto: archiv DDM

Základní škola Komenského

www.zskomslavkov.cz

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

První část lyžařských kurzů v roce 2022
V letošním školním roce se budou na ZŠ
Komenského konat hned tři lyžařské kurzy. Za všechno může covidová pandemie,
která neumožnila loňským sedmákům odjet
na hory. Rozhodli jsme se, že nemůžeme děti
připravit o zážitek, který si mnozí pamatují
nadosmrti – lyžák v sedmičce.
V pondělí 3. ledna odjel první turnus (třídy
VIII.ABD) za zimní výukou jízdy na lyžích
a na snowboardu. Už odjezd nebyl jednoduchý – čekalo nás dvojí testování (PCR a antigen). Ani počasí nám v tomto týdnu příliš ne-

přálo – vysoké teploty a několikadenní déšť
brzo zbavily celou krajinu zimního charakteru. Naštěstí je v našem skiareálu na Horní
Bečvě umělé zasněžování a i přes zmíněnou

nepřízeň jsme lyžovali po celou dobu kurzu.
V pátek jsme dokonce zažili pravou zimu se
sněhem a mrazem.

Ples ZŠ Komenského
zrušen

Vzhledem k aktuálně platným protiepidemiologických opatření není možné akci
uspořádat. Omlouváme se tímto našim příznivcům a pevně věříme v setkání příští rok!
Spolek rodičů a přátel ZŠ Komenského

LVK Horní Bečva – 1. turnus ZŠ Komenského • Foto: archiv školy

Martin Bauer, vedoucí kurzu
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Základní škola Tyršova

www.zsslavkov.cz

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

LVK – Tyršovka na lyžáku
Přes všechna úskalí, která s sebou dnešní
doba přináší, se v letošním školním roce podařilo pro žáky sedmých ročníků ze Základní školy Tyršova ve Slavkově u Brna zorganizovat ly-

žařský výcvikový kurz. Po výborné zkušenosti
z minulých let probíhal kurz opět v krásném
Hotýlku U Pekina ve Zlatých Horách. Hotýlek
i sjezdovka byly vyhrazeny jen pro náš kurz,

Sedmáci na horách

Vánoce s Tyršovkou
Každý rok žáci naší školy se svými učiteli nachystají před vánočními svátky program
s názvem Vánoční akademie. Bohužel stejně
jako v loňském roce program nemohl proběhnout v prostorách kulturního střediska. Zvolili

Okresní kolo Pythagoriády

jsme tedy jiný způsob a vytvořili filmovou
verzi, která snad diváky potěšila a pobavila.
Velký dík za práci na zpracování filmu patří
žáku devátého ročníku Patriku Šaňkovi.
jp

Polytechnický projekt v 5. třídě
„To už jdeme domů? Kdy sem půjdeme
příště?“ Takhle se žáci z V.A neloučily s cukrárnou či s návštěvou akvaparku, ale kupodivu
s výukou ve školních dílnách. Páteční dopoledne vyměnili učebnice za pracovní nástroje
a pomocí pily, vrtačky, pilníku a smirkového
papíru si vyrobili ze dřeva drobné vánoční ozdoby. Jejich nadšení pro práci s přírodním materiálem a skutečným nářadím přineslo ovoce. Poměrně rychle stoupala jejich zručnost

a tak bylo jednodušší splnit veškeré hygienické požadavky. Před odjezdem panovaly trošku
obavy, že vlivem nevhodných klimatických
podmínek na konci roku bude výcvik narušen.
Ale opak byl pravdou. V těsné blízkosti hotýlku
na žáky čekala upravená sjezdovka s technickým sněhem, takže výcvik mohl od prvního
do posledního dne probíhat podle plánu. V průběhu týdne pak napadl poprašek čerstvého sněhu, takže podmínky pro výcvik byly výborné.
Hotýlek nabízí nejen krásné ubytování a kvalitní stravu, ale také úžasné wellness zázemí
s bazénem, saunou a vířivkou. Kromě toho se
v hotýlku nachází dvě bowlingové dráhy. I zde
si mohli všichni vyzkoušet, jak zvládnou tento
druh sportovní aktivity. Děti si kurz tedy opravdu užívaly, jak na sjezdovce, tak i mimo ni.
Všichni začátečníci zvládli základní dovednosti
na lyžích nebo na snowboardu. A ti pokročilejší
si svoje dovednosti zdokonalili. Po každodenním výcvikovém programu pak byla pro děti
připravena spousta zajímavých úkolů, soutěží
a her. Závěrem lze říct, že se letošním sedmákům kurz opravdu vydařil.
hch

a sebevědomí a ze školy se jim podařilo odejít
s hotovým výrobkem a nepoškozenými prsty.
Vlastní práci předcházela teoretická příprava, plánování a seznámení s projektováním
daného výrobku v počítačovém programu.
Žáci také sledovali tisk výrobku na školní 3D
tiskárně. Celou akci završila třídní minisoutěž
o nejzdařilejší výrobek. Blahopřejeme Antonínu Čandrlovi, Ondřeji Minksovi a Jakubu Vrbovi za umístění na prvních třech místech. hp

Ve dnech 7. a 8. prosince 2021 proběhlo
distanční formou okresní kolo Pythagoriády.
Tato matematická soutěž je velmi populární a účastní se jí značné množství talentovaných žáků. My jsme letos vyslali celkem
šest reprezentantů. Všichni předvedli solidní
výkony a to se také odrazilo na jejich umístění. V kategorii šestých ročníků se mezi
40 startujícími umístili na děleném osmém
místě Jonáš Florian a Kateřina Obhlídalová.
V kategorii žáků osmých tříd se z 38 účastníků umístili na dělené sedmé pozici Daniela Mendlová a Tereza Šlaichrtová. Těsně
za nimi skončila osmá Daniela Svobodová.
Největšího úspěchu dosáhl v kategorii devátých tříd Šimon Přerovský, který obsadil
výbornou třetí příčku mezi 19 startujícími.
Žákům děkujeme za dobrou reprezentaci
zv
školy.

Invenio – spolupráce
na projektu

Polytechnický projekt v 5.A • Foto: 2x archiv školy

Naše škola se zapojila do přípravy testovacího systému Invenio. Hlavní jádro
vývojářského týmu systému Invenio tvoří
odborníci z Centra rozvoje nadaných dětí
z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Testování má sloužit k zjišťování nadání žáků v prvním až šestém ročníku. Zatím se testují pouze žáci čtvrtých tříd,
ale pracovníci fakulty slibují, že po ověřování, kterého se účastní i naše škola, by měl být
systém k dispozici i pro další ročníky.
Účast je samozřejmě dobrovolná a výsledky testování jsou posílány rodičům
dětí. Pro ně to může být důležitou informací
k dalšímu možnému rozvoji dítěte. V případě mimořádně nadaných dětí obdrží upozornění také škola kvůli možné podpoře žáka
jp
v procesu dalšího vzdělávání.
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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

Modely vývoje slavkovského zámku
Od konce loňského roku si mohou návštěvníci prohlídkové trasy Historické sály
slavkovského zámku prohlédnout unikátní
vizualizaci toho, jak mohl slavkovský zámek
vypadat, pokud by byl dostavěn dle původních
plánů významného italského architekta Domenica Martinelliho z Luccy. Ten v 90. letech 17.
století pro tehdejšího majitele slavkovského
panství Dominika Ondřeje hraběte Kounice
představil velkolepou přestavbu stávajícího
renezančního rodového sídla. Ovšem nenadálá
smrt hraběte Kounice umožnila dokončit pouze část velkorysého projektu. Za Dominikova
syna Maxmiliána Oldřicha a vnuka Václava
Antonína byl projekt zámku významně pozměněn a dotvořen prakticky do současné
podoby. To, jak zámek měl vypadat v době
Dominika Ondřeje hraběte Kounice, si doposud prakticky nikdo nemohl udělat představu.
Zámek Slavkov-Austerlitz se z tohoto důvodu
rozhodl v závěru loňského roku nechat zhotovit model ideální podoby zámku podle původních plánů Domenica Martinelliho.
Jde doposud o první vizualizaci těchto plánů, díky nimž si veřejnost může udělat detailní obrázek o nerealizované (resp. nedokončené) podobě zámku. Model mohl být vytvořen

díky spolupráci s italskou institucí Civiche
raccolte grafiche e fotografiche sídlící na Cas-

tello Sforzesco v Miláně, kde jsou originály
Martinelliho plánů uloženy. Do podoby digitálního modelu plány přetvořil Ing. Ondřej
Kellner a následně byl do fyzické podoby vytvořen na 3D tiskárně.
Jde o třetí model z 3D tiskárny, který veřejnosti prezentuje stavební vývoj prostoru,
kde stojí současný zámek. První dva vznikly
na přelomu let 2015 a 2016 a přibližovaly nejstarší stavební vývoj – opevněnou komendu
Řádu německých rytířů a budovu renezančního zámku vybudovaného již šlechtickým
rodem Kouniců spolu s nedaleko stojícím farním kostelem sv. Jakuba a P. Marie.
Martin Rája, ZS-A

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 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 výkre-

su 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.

1/2022
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
ředitelka příspěvkové organizace Zámek Slavkov –
Austerlitz vyhlašuje výběrové řízení na místo

TOP AKCE

pracovník oddělení programu a marketingu
pozice:

REFERENT
INFORMAČNÍHO
CENTRA

2. 12. tenkrát ve Slavkově

25. 3.
25. 3.–31. 8.
9. 4.
30. 4.
7. 5.
21. 5.
27. 5.
4. 6.
25. 6.
31. 7.
4.–12. 8.
13. 8.
17. 9.
9. 10.
2. 12.
17. 12.

25. 6. Veteranfest

Zahájení sezony – otevření zámku
Analfabeta Negramotná
Jarní trhy
To nejlepší z Moravy – food festival pro celou rodinu
Májový Flerjarmark
Festival oživených soch
Dny Slavkova
Topfest
Veteranfest Slavkov
Slavkov Open 2022 – Sting: My Songs
Letní filmový festival
Napoleonský jarmark
Václavský jarmark a burčákový pochod
Dýňobraní
Vzpomínkové akce – Tenkrát ve Slavkově
Vánoční koncert Martina Křížky a jeho přátel

Místo výkonu práce:
Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace
Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna
Požadované předpoklady:
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou,
VŠ výhodou
• znalost anglického jazyku na komunikační úrovni
podmínkou
• znalost dalšího jazyku, minimálně pasivně
podmínkou
• pokročilá znalost PC MS Office, wordpress, canva,
facebook, instagram, google nástroje, MailChimp
• výborné komunikační dovednosti
• pečlivost a aktivní přístup k práci
• časová flexibilita (v případě nutnosti je nutné
i víkendy)
• čistý trestní rejstřík
Náplň práce:
• komunikace s klienty, návštěvníky informačního
centra
• zprostředkování prodeje vstupenek
• administrativní činnost spojená s provozem
informačního centra
• tvorba a propagace grafických návrhů
• správa webových stránek a sociálních sítí
• orientace v dotačních programech
• znalosti z oblasti cestovního ruchu, kultury
a propagace
• aktivní účast na realizaci akcí
• tvorba a korekce článků (stylizační dovednosti,
výborná znalost českého jazyka)
• komunikace s médii
Nabízíme:
• zázemí stabilní organizace
• přátelský kolektiv
• 25 dnů dovolené
• stravenky
• jazykové kurzy
• parkovací kartu v areálu pracoviště
• vstup do knihovny zdarma
• kartu na vstup do muzeí zdarma pro sebe a rodinné příslušníky
Termín případného nástupu:
• ihned
Platové zařazení:
• platová třída 8 (dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)
Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou.
Písemné přihlášky je nutno doručit do pondělí
7. 2. 2022 do 10. hodin.
Kontaktní osoba:
Bc. Zdeňka Trnková, Zámek Slavkov – Austerlitz, příspěvková organizace, Palackého náměstí 1, 684 01
Slavkov u Brna, e-mail: trnkova@zamek-slavkov.cz


Mgr. Eva Oubělická, DiS.
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Tříkrálový koncert v kostele připomněl výročí Dvořáka
180. narozeniny Antonína Dvořáka si Slavkov připomněl velkolepým Tříkrálovým koncertem v chrámu Vzkříšení Páně.
Slavnou Devátou symfonii - Novosvětskou
a Te Deum publikum zažilo v podání Komorního orchestru Collegium Magistrorum
a Smíšeného sboru Ars Brunensis.
„Mám velkou radost, že se nám již potřetí
podařilo uspořádat koncert předních českých
hudebníků v tak úžasném prostoru jako je
náš unikátní klasicistní kostel. I letos tento
jsme tento kulturní zážitek přinesli Slavkovákům jako dárek do nového roku. Velmi mě
také těší, že o tento kulturní zážitek projevilo
zájem tolik lidí. Kostel byl zaplněný téměř
do posledního místa,“ uvedla místostarostka
města Marie Jedličková.
Pod vedením švýcarského dirigenta Sebastiena Thomasa Bagnouda zazněly 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 opět doprovázela přední

česká varhanice Kateřina Málková. Vystoupila také sopranistka Pavla Radostová a ba-

rytonista Aleš Janiga. Dirigoval Sébastien
vs
Bagnoud.

Foto: L. Jedlička

Městská zabijačka je zpět v podobě masného trhu
Zveme vás na Vepřové hody, které se uskuteční první únorovou sobotu – 5. 2. od 9.00
do 14.00 na Palackého náměstí u kašny. Těšit se
můžete na černou polévku, zabijačkové a masové speciality, občerstvení a také komorní řemeslný trh. Představí se výrobci regionálních potra-

vin i výrobků. Výtěžek z prodeje černé polévky
poputuje na charitativní účely. Akci pořádá město Slavkov u Brna, Zámek Slavkov – Austerlitz,
Technické služby a Zámecká restaurace.
Kvůli organizaci trhu bude v od pátku
do soboty vyhrazeno parkoviště vedle kašny.

Prosíme, abyste zde po tuto dobu neparkovali. Účastí na akci návštěvníci prohlašují, že
splňují podmínky vládních nařízení – tedy, že
jsou řádně naočkováni nebo v posledních 180
dnech prodělali onemocnění COVID-19. Děkujeme za dodržování rozestupů.
vs

Tříkrálová sbírka 2022

Letošní Tříkrálová sbírka probíhala od
1. do 16. ledna. Ve Slavkově u Brna se hlavní koledovací den uskutečnil v sobotu 8. ledna, kdy do ulic vyrazilo celkem 105 dobrovolníků (dětí i dospělých) rozdělených do 29
skupinek koledníků. Ti po domech prosili
o příspěvek pro lidi v nouzi, kterým je pomáháno prostřednictvím Charity Česká republika. V období sbírky bylo možné rovněž
přispět do dalších šesti pokladniček, které
byly umístěné v Zámecké lékárně, v lékárně
na poliklinice, v lékárně na náměstí, v Papír,
knihy, drogerie Hlásenský, v potravinách
Svoboda a v řeznictví Josef Bajko.
Za Oblastní charitu Hodonín, která
ve Slavkově u Brna sbírku pořádá, bychom
chtěli upřímně poděkovat všem lidem, kteří
se na sbírce podíleli – koordinátorce sbírky paní Jitce Hrabovské za její čas a práci, všem koledníkům, kteří vyrazili do ulic
i všem lidem, kteří pomohli sbírku uskutečnit. V neposlední řadě děkujeme také všem
dárcům, kteří do sbírky přispěli finančním
darem. V letošním roce se vykoledovalo celkem 206.388 Kč.
V roce 2022 bychom chtěli díky této sbírce:
• poskytnout okamžitou pomoc lidem při nenadálých živelních pohromách
• dofinancovat provoz charitních služeb
• podpořit dobrovolnické centrum a Krizový
tým při OCH Hodonín
• pomoci lidem, kteří se ocitnou v nepříznivé
životní situaci u nás i v zahraničí
Děkujeme.
L. Růžičková, Oblastní charita Hodonín

1/2022
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Důstojný pán Josef Martínek (1888–1962) – výročí
Před deseti lety (20.
května 2012) jsme
v Blažovicích vzpomněli 50. výročí úmrtí
pana profesora pátera
Josefa Martínka nedělní liturgií a výstavkou
v přístavbě. Při mši sv.
byla přednesena část
Dp. Josef Martínek
jeho Velikonoční mše
a o vánocích část 5. koledová mše op. 54
z roku 1956. Výstavka fotografií, originálních
manuskriptů hudebních skladeb a dobových
liturgických rouch byla opakovaně zpřístupňována po dobu deseti dnů a byla bohatě navštívena. Dvakrát navštívil výstavku synovec
pana profesora a ocenil hudební archiv našeho
kůru, který zřejmě jako jediný uchovává soubor skladeb, který se nezachoval ani v pratecké farnosti, ani v rodině autora.
Při této příležitosti bych rád vzpomněl „vrcholné éry“ Blažovského chrámového sboru,
ve které působil právě pod patronací pana
profesora a Vladimíra Babušíka, varhaníka
a člena sboru brněnské opery.
Sbor nastudovával čerstvě zkomponované
liturgické skladby pana profesora často pod
jeho přímým vedením a s doprovodem dobře obsazeného orchestru. Některé významné
„mše“ pak přednesl společně se slavkovským
a prateckým sborem „pohostinsky“ v různých

kostelích. Často vystupoval sbor v různých
moravských chrámech v Brně, ve Slavkově
u Brna, na Hostýně a dalších. Ve vsi vystupoval též při různých oslavách, pro které nacvičoval skladby klasiků. Ze sólistů sboru v této
době bych vzpomenul Helenu Mazílkovou-Kubínkovou, Ludmilu Maňákovou-Benešovou, Pavla Beneše a Františka Paulíka. V doprovodném orchestru o významných svátcích
působila většina členů blažovských kapel
a hosté – mezi nimi pravidelně s flétnou známý houslař Bohumil Buček z Jiříkovic. Oblíbeným hráčem pana profesora byl skvělý kon-

trabasista pan Antonín Klaška, místní holič.
Martínek byl horlivým mariánským ctitelem - též Staré Matky Boží Žarošské Divotvůrkyně Moravy; při jedné z poutí se
od místních hudebníků dozvěděl o existenci
Žarošické mše pastýřské, opatřil si její opis
a v roce 1952 ji za textové spolupráce básníka
Dp. Josefa Marcela Svobody upravil. Jako docent zpěvu v brněnském alumnátu měl u chrámových hudebníků velký vliv, také proto jeho
tvorba zněla na mnoha kůrech kostelů zvláště
brněnské diecéze.
Jan Kašpařík

Sboristé s Dp. Josefem Martínkem, Slavkov u Brna, 24. dubna 1960 • Foto: J. Kocian

Dp. František Poimon (1817–1902)
Kněz duchovní správy, básník, spisovatel,
sběratel písní a redaktor
kancionálu se narodil
29. ledna 1817 v Polné. Studoval německé
gymnasium v Jihlavě,
filosofii a bohosloví
v Brně, kde byl v roce
Dp. František Poimon
1941 vysvěcen na kněze. V den své primice v Polné, na svátek Nanebevzetí Panny Marie, měl za akolytu Karla
Havlíčka Borovského, který byl ještě tenkrát
pražským bohoslovcem.
Po svém vysvěcení působil Poimon jako
kaplan na Zámku Žďáře, v Německém
na Žďársku a v Brně u sv. Tomáše. V roce 1859
se stal lokalistou v Hlubokých Mašůvkách
a po 4 letech ředitelem a katechetou hlavní
školy ve Slavkově u Brna. Od roku 1877 se
stal farářem v Želetavě a roku 1882 v Dešné.
Po šesti letech unaven prací odešel na odpočinek do svého rodiště Polné. Roku 1891 slavil
své zlaté a v roce 1901 i diamantové kněžství.
Zemřel 1. června 1902 ve svém rodišti a byl
tam za obrovské účasti pohřben.
Poimon byl knězem horlivým, ideálního
Sušilovského ražení. Za svého pobytu v Brně
rozvinul neobyčejnou činnost jak v duchovní
správě, tak i v Katolické Jednotě. Byl výborným populárním řečníkem i spisovatelem. Stýkal se důvěrně se Františkem Sušilem, Matějem Procházkou, Benešem Methodem Kuldou,
Bedřichem hrabě Silva–Taroucou, a již roku
1850 mu byla svěřena redakce „Hlasu“, kterou
vedl do roku 1859. Přes dlouhou plicní chorobu, kterou si přivodil pracovním přepínáním

fyzických i duševních sil, byl neustále a vytrvale literárně činným. Napsal mnoho článků
do Časopisu katolického duchovenstva, do kalendáře „Moravan“ a vydal samostatně devět
děl, z nichž poslední jsou obšírné dějiny rodného města Polné. V rukopise zanechal i dějiny města Slavkova u Brna. Pořídil přes dvacet
překladů různých spisů z latiny, francouzštiny,
angličtiny a němčiny. Poimon používal někdy
pseudonym „František Polenský“.
Poslední léta byl stižen zákalem očí, takže téměř oslepl. Velkodušná šlechetnost byla
z nejjasnějších stránek milé Poimonovy povahy. Neúnavně přispíval k účelům vlasteneckým a lidumilným, čehož důkazem je i jeho
poslední vůle s odkazem přes 20 000 K rakouské předválečné měny.
Poimonova činnost je uznávána také v oblasti církevního zpěvu. Jako dobrý znalec lidové písně si všímal bolestivé situace, vyvolané po celé Moravě kancionálem Fryčajovým
a namáhavě napravované Tomášem Bečákem.
Po roce 1848, který u nás přinesl i vnitřní svobodu katolické církvi, předělal a pro časové
potřeby rozmnožil kancionál Bečákův. Svou
velmi důkladnou práci nazval: „Úplný kancionál katolický, dle sebraných písní uspořádal,
modlitbami a ponaučeními opatřil P. František Poimon, kooperátor u sv. Tomáše v Brně“
(Olomouc 1856). Na 870 tiskových stránkách,
drobného hustého typu, je celkem 638 písní,
33 žalmů, 35 litanií a 30 obsáhlých pobožností. Převládá dnes všeobecně názor, že Poimon
připravil k vydání i varhanní průvod. Ten ale
zůstal jen v rukopise, k jeho vytištění už nedošlo, patrně pro Poimonův odchod z Brna
do Mašůvek (1859).

Tím zůstal jeho kancionál bez varhanního
doprovodu, a proto se nemohl ani patřičně –
jak by zasluhoval – rozšířit a prosadit. Z hlediska uměleckého a hudebního vývoje znamená však velký pokrok ku předu, neboť byly zde
poprvé zhudebněny texty Sušilových hymnů
a verše Drbohlavovy, Pohankovy a Soukupovy. Práce na Poimonově kancionálu je poznamenána velkou láskou k písním starobylým,
smyslem pro poetickou krásu jazyka a je
všestranně hluboce fundována erudicí autora.
Současná hudební věda kancionálovou
práci Poimonovu oceňuje příznivě a vyzvedá
také jeho sběratelskou činnost.
Poznámka redakce:
Uvedený článek pochází ze studie Kněží –
hudebníci brněnské diecéze (1977–1977), kterou sepsal v letech 1974–1975 důstojný pán
Antonín Láník na podnět Kapitulního Ordinariátu ze dne 1. června 1974 pro Vzpomínkový
almanach k příležitosti 200letého výročí trvání brněnské diecéze; k vydání nedošlo, strojopis s jednadvaceti životopisnými črtami se
dochoval v jeho pozůstalosti v Šaraticích.
Ucelený přehled o vývoji kancionálů brněnské
diecéze přednesl na muzikologické konferenci
v Bratislavě Karol Frydrych. Jeho studie Kancionály brněnské diecéze jako muzikologický pramen vyšla ve sborníku Malé osobnosti veľkých
dejín – veľké osobnosti malých dejín IV. Príspevky k hudebnej regionalistike. Zborník príspevkov
z muzikologickej konferencie Bratislava 30. novembra – 1. decembra 2017. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum-Hudobné múzeum, 2018, s. 38–74.
ISBN 978-80-8060-445-5.  Dp. Antonín Láník
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KADEŘNICTVÍ
Martina Sedláková
BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

1/2022

RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.
Dne 1. ledna 2022 jsme vzpomněli druhé smutné výročí úmrtí paní

EMÍLIE MALÁČOVÉ z Heršpic
Děkujeme za tichou vzpomínku. Dcery s rodinami.
Vzpomínka
Stín smrti pokryl Tvoje čelo a zahnal velkou touhu žít.
A srdce předobré, i když chtělo, utichlo a přestalo bít.
Dne 17. ledna 2022 jsme vzpomněli na páté výročí úmrtí paní

FRANTIŠKY MLČŮCHOVÉ

GOLFOVÉ HŘIŠTĚ VE SLAVKOVĚ U BRNA
přijme kolegyni na pozici:

a dne 24. ledna by oslavila 75. narozeniny.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Manžel František, synové Milan
a Luboš, dcera Blanka a dobří přátelé a sousedé.

RECEPČNÍ

Vzpomínka
Čas spěchá, spojuje, dělí i hojí.
Dne 11. ledna 2022 by se dožil 70 let pan

Požadujeme:
• min. vzdělání SŠ s maturitou
• znalost anglického jazyka (další jazyk
výhodou)
• komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, pečlivost, flexibilita
• z nalost práce na PC (MS Office, Excel)
•o
 chota pracovat na směny (krátký/
dlouhý týden)
•p
 ozitivní osobnost a zkušenost
na obdobné pozici výhodou.

MIROSLAV TVRDOŇ z Nížkovic
Stále na něj vzpomínají manželka Zdeňka, dcera Leona s rodinou
a sestra Jarka s rodinou. Těm, kteří vzpomenou s námi, děkujeme.
Vzpomínka
V našich srdcích jsi stále s námi.
Dne 17. ledna 2022 uplynulo pět let, co nás opustila naše
maminka a babička, paní

FRANTIŠKA MLČŮCHOVÁ

Nástup:
•ú
 nor/březen 2022 dle dohody

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. Děkuje syn Milan a celá rodina.

Nabízíme:
• z ajímavou práci práci v příjemném
prostředí a kolektivu

Vzpomínka
Přestalo tlouci srdce tvé znavené, nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Bolestí znaveno přestalo bít, nebylo léku, jímž by mohlo dále žít.
Tvá láska nám tady zůstala, ta totiž smrti nezná…
Dne 19. ledna 2022 by se dožil 66 let a 21. ledna 2022 tomu budou čtyři
smutné roky, co nás bez slůvka rozloučení, náhle opustil náš milovaný

Životopisy zasílejte na emailovou adresu:
golf@agrt.cz

ANTONÍN SALOMON

Zpravodaj (trochu) nově

Určitě jste zaregistrovali drobné změny
v úpravě, které počínaje prvním číslem
roku 2022 zpravodaj
přinesl.
Účelem
nového
vzhledu bylo především sjednotit grafický styl tiskovin
spojených s městem.
To spočívá v použití stejné kombinace barev
a stejného typu písma. Na obálce byl původní
městský znak nahrazen logem města.
Zpravodaj v dosavadní úpravě a formátu
vychází již od roku 1999. Zprvu vycházel
v černobílém provedení, roce 2004 přibyla
barevná obálka a od roku 2015 vychází již
plnobarevně.
Slavkovský zpravodaj byl oceněn pražskou
společností Kvalikom, z.s. jako radniční listy
roku 2020 v kategorii obcí a měst do 10 000
obyvatel – 1. místo v okrese Vyškov a 5. místo
v Jihomoravském kraji.
red.

Chybíš nám… Kamarádi, přátelé, známí prosím vzpomeňte spolu
s námi… Děkujeme dcery Marta, Veronika, Vendula s rodinami,
manželka, sestra Eva, bratr Jiří s rodinami, Bohumír a Vlasta s rodinami.
Vzpomínka
Čas ubíhá a nevrátí, co vzal. Jen láska a vzpomínky v srdcích zůstávají dál.
Dne 20. ledna 2022 uplynuly dva roky, kdy nás opustil pan

JOSEF CHARVÁT
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.
Vzpomínka
Odešla jsi nám, jak osud si přál, ale v našich srdcích žiješ stále dál.
Dne 20. ledna 2022 uplynulo 8 let, kdy nás navždy opustila
naše milovaná manželka a sestra, paní

NADĚŽDA CENKOVÁ
S láskou a bolestí stále vzpomíná manžel a sestry s rodinami.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři v ul.
Zelnice III 1614 od 9 do 11 a od 13 do 16 h. Cena za zveřejnění je 200 Kč. Mějte prosím
nejlépe přesnou částku. Oznámení lze vyřídit i elektronicky zasláním textu a fotky (pokud
ještě ve zpravodaji nevyšla) na email info@bmtypo.cz. Platbu lze provést také elektronicky.

1/2022
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal, osud tak chtěl, proč jen to uspěchal.
Nestihli jsme Ti sbohem dát a za vše, co jsi pro nás udělal, Ti poděkovat.
Dne 21. ledna 2022 jsme vzpomněli šesté smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan

JAROSLAV SEDLÁK ze Slavkova u Brna
Stále vzpomínají manželka Jana, dcera Jana
a synové Jaroslav a Pavel s rodinami.
Vzpomínka
Dne 23. ledna by oslavil své 70. narozeniny pan

JOSEF ČERNÍK
Vzpomínají manželka se synem.
Vzpomínka
Dne 24. ledna 2022 jsme vzpomněli 13. výročí, kdy nás opustila naše
drahá maminka, babička a prababička, paní

ZDEŇKA HERMANOVÁ
Každý den myslíme na její lásku a ať nepřítomna, v srdcích žije s námi dál.
S láskou vzpomínají Josef, Olin, Jirka, Lída a Karel Eis s rodinou.
Vzpomínka
Dík za každý den, který jsi pro nás žil…

VLADIMÍR TESAŘ

ze Slavkova u Brna
Dne 30. ledna 2022 všichni vzpomeneme 8. výročí jeho úmrtí.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.
Vzpomínka
Všechno, čeho se dotkne láska, stane se nesmrtelným.
Dne 3. února 2022 tomu bude rok, kdy nás navždy opustil náš syn

JAN JELÍNEK
Za tichou vzpomínku děkují rodiče, sestry a babička.
Vzpomínka
Žádný čas není tak dlouhý, abychom na tebe zapomněli.
Dne 8. února 2022 uplyne 1. smutné výročí, kdy nás opustila paní

ZDEŇKA ROTREKLOVÁ
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje dcera Jana s rodinou a syn Bořivoj.
Vzpomínka
Odešla jsi tiše, bez možnosti návratu. Přesto s námi žiješ nadále,
jen velkou bolest zanechala jsi v nás.

Dne 9. února by oslavila 72. narozeniny manželka, maminka a babička, paní

Mgr. JANA SEKERKOVÁ

S láskou vzpomínají manžel a synové s rodinami.
Kdo rád tě měl tak jako my, stále vzpomíná.
Vzpomínka
Zavřela se kniha života, byť osud to tak chtěl.
Krátká, nedopsaná a nám zůstaly vzpomínky jen.
Dne 12. února 2022 to bude 15 roků, co nás navždy opustil pan

ALOIS HOCHMAN z Rašovic.
Dne 3. ledna 2022 by se dožil 70 roků. S láskou a vděčností vzpomínají
manželka, dcery, bratr a sestra s rodinami a přátelé.

Opustili nás
Ivan Klement (63 let)
Božena Pavésková (87 let)
Marie Ďuranová (86 let)
Jaromír Andrla (89 let)
Štefan Szépe (62 let)
Marie Loučanská (77 let)
Ludmila Konečná (93 let
Hedvika Svobodová (78 let)
Jozefína Bednaříková (57 let)
Ing. Jitka Drbalová (89 let)

9. 12.
11. 12.
12. 12.
14. 12.
17. 12.
18. 12.
23. 12.
2. 1.
9. 1.
13. 1.

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

INZERCE
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.
ELEKTRIKÁŘ – opravy, rekonstrukce, nová
elektroinstalace, revize. Tel.: 797 676 748.
NABÍZÍM hlídání dětí u Vás nebo u mě
doma (RD na Zelnici). Možnost odvozu do
školy, na kroužky. V případě zájmu volejte
735 867 893.
NABÍDNĚTE RD se zahradou ke koupi –
do 30 km od Brna. Zn. STĚHOVÁNÍ. Tel.
732 578 325.
HLEDÁM ke koupi chatu/chalupu i mimo
okres. Tel. 732 448 527.
RODINA hledá byt koupi – Slavkov u Brna,
Holubice, Rousínov, Újezd u Brna a okolí.
T. č. 605 288 787.
NABÍZÍM parkování na uzavřeném pozemku v centru Slavkova, OA, přívěs ap., dlouhodobě. Tel. 724 969 656.
HLEDÁM doučování matematiky ve Slavkově na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium. Tel. 605 503 197.

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

BM typo, s.r.o.
Zelnice 1614, Slavkov u Brna
tel.: 604 706 900, e-mail: info@bmtypo.cz

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 18. února

VŠE SE ZDRAŽUJE...

MY ZLEVŇUJEME!
KOMPLETNÍ BRÝLE

1690

POUZE

PROČ NÁS
NAVŠTÍVIT?
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
brýlových obrub
Měření zraku ZDARMA
vysokoškolsky vzdělanými
optometristy
Každý měsíc výhodné
SLEVY A AKCE
Sluneční polarizační
BRÝLE od 690 Kč

KČ

←←←←
MĚŘENÍ
ZRAKU
ZDARMA!
←←←←

Možnost objednání na
měření zraku on-line
na našich webových
stránkách

Křenovická 1854, SLAVKOV U BRNA,
telefon: 732 751 719, email: slavkovubrna@droptik.cz

DO AKCE POUŽITY BRÝLOVÉ ČOČKY ČESKÉ

VÝROBY
V

www.doctoroptic.cz

DrOptikMoraviaSro
dr.optik_moravia
www.doctoroptic.cz

DrOptikMoraviaSro

DR. OPTIK Moravia
Křenovická 1854
SLAVKOV U BRNA
telefon: 732 751 719
email:
slavkovubrna@droptik.cz

dr.optik_moravia

Akce platí od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2022 na vybrané brýlové obruby a čočky.

tor-optic-A6-Slavkov-1690-12-21.indd 1

Doctor-optic-A6-Slavkov-Vseobecny-12-21.indd
1
17.01.2022
16:08

17.01.2022 16:3

VŠE KOLEM ŽELEZA
SORTIMENT

Hledáme pracovníka na pozici

MONTÉR
SPORTOVNÍCH POVRCHŮ
Nabízíme:
• zaškolení v oboru
• 13. plat
•p
 říspěvek na důchodové a životní
pojištění
• příspěvek na stravování
Požadujeme:
• spolehlivost a odpovědnost
KONTAKT:

JM Demicarr s.r.o.
Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna
tel.: 544 221 476 e-mail: info@jmdemicarr.cz

•
•
•
•
•

 cel – kari sítě, roxory
O
Profily – I, U, L, T, IPE, HEB, HEA
Jekly – čtvercové, obdélníkové, ohýbané
Plechy – černé, slzičkové, pozinkované
Tyče – čtvercové, kruhové, ploché

SLUŽBY
•D
 ělení hutního materiálu
• Návrh a realizace stavebních konstrukcí
• Příprava polotovarů pro Váš finální
výrobek
• Výroba ocelových konstrukcí
a obráběných dílců
• Zámečnická výroba

Po–Ne: 7.00–20.00
Tel. 704 757 555 • info@noxcontrol.cz
Křenovice, Brněnská 647

www.zelezo.org
Těšíme se na budoucí spolupráci

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
• manipulační dělník – balič
• obsluha sterilizační jednotky
zdravotnických výrobků
• skladník/skladnice
Co vám můžeme nabídnout:
• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti
•č
 isté pracovní prostředí
•p
 racovní poměr na dobu
neurčitou
•m
 ožnost osobního rozvoje,
jazykové vzdělávání
•d
 ovolená nad rámec Zákoníku
práce

•p
 říplatky nad zákonnou výši
•k
 ooperativní prémie
•p
 rémie na letní dovolenou
a Vánoce
• v ěrnostní odměny
•d
 otované stravování
• v itaminové balíčky
• t ábory pro děti zaměstnanců
• fi
 remní 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.

Nová práce za rohem?
OPERÁTOR VÝROBY
30 - 35 tis. Kč

HLAVNÍ ÚDRŽBÁŘ
AREÁLU
33 - 40 tis. Kč

kariera@liko-s.cz

ZÁMEČNÍK - SVÁŘEČ
37 - 50 tis. Kč

+420 724 396 453

SENIOR CONTROLLER
50 - 70 tis. Kč

www.liko-s.cz

 Komerční sdělení
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Aplikace dětských náušnic v době covidu
Propíchnutí oušek a první náušničky – ano, i tento
významný životní okamžik doba covidová značně poznamenala. Především, kvalitní ordinace dětských lékařů byly kapacitně na hraně už před covidem. Poslední
dva roky se systém péče „v banálních případech“ převádí v lepších případech na konzultace po emailu nebo
telefonu, v horších na samoléčbu.
Je tedy pochopitelné, že se aplikace dětských náušnic, která i za normálních okolností nebyla samozřejmostí v každé ordinaci pediatra, stala v mnoha lokalitách téměř nedostupnou. Jako profesionální piercerka
jsem již před několika lety zaznamenala zvýšenou poptávku ze strany rodičů miminek a mladých slečen.
Po narození dcery jsem se začala specializovat na tuto
službu a poslední dva roky nabízím i službu do domu,
která je pro rodiče i miminka velmi pohodlnou variantou. Ráda bych vám odpověděla na nejčastější dotazy,
se kterými se ve své praxi setkávám.
1. Kdy je nejvhodnější čas pro aplikaci náušnic?
Neexistuje jednoznačný názor. Z minulosti víme, že
se ouška propichovala už v porodnici. Dnes se naopak
stále častěji setkávám s rodiči, kteří přivedou třeba 5ti
letou dceru, která si sama vybere náušničky a těší se
na svou proměnu ve slečnu.
Já osobně jsem se setkala se všemi věkovými kategoriemi od narození. Kdybych se z praktických důvodů
měla přiklonit k nějakému věku dítěte, pak bych volila
čas kolem 3. měsíce věku dítěte, které ještě neklade odpor a rodič tak dokáže lépe asistovat. S dětmi od 1. do 3.
roku bývá někdy boj, ale i tyto situace mám zvládnuté
a dokážu uklidnit maminku, tatínka i batole, všichni nakonec odchází s úsměvem.
Za poněkud nešťastné považuji odkládání aplikace
náušnic kvůli očkování, kdy celkem zbytečně miminko
„propásne“ ideální čas. Dokážu s rodičem naplánovat
takový termín, aby nebyl v kolizi s řádným očkováním,
to je samozřejmost.
2. Je aplikace náušnic mimo ordinaci lékaře
bezpečná?
Pokud si vyberete ověřenou a dostatečně kvalifikovanou osobu, pak ano a řekla bych, že může být z mnoha důvodů i lepší volbou. Z vlastní zkušenosti vám
řeknu proč.

Předně, propichování se věnuji na denní bázi a je
to moje hlavní náplň práce. Mám všechna potřebná
oprávnění a dostatečnou praxi pro výkon této profese.
Sama jsem maminkou dvou dětí a vím jak je důležité
navodit důvěrné a empatické prostředí. Mám pro své
klienty vždy dostatek času, abych mohla odpovědět
na všechny dotazy, symetricky zakreslit dírky a rozptýlit případné obavy. Samotná aplikace naopak probíhá
velmi rychle. Přesto však vnímám, že lékařské zařízení
je stále nositelem většího puncu odbornosti. Proto jsem
nesmírně šťastná, že se moje základní působiště od jara
2022 přesune na Polikliniku ve Slavkově u Brna. Služba
do domu však z nabídky nezmizí.
3. Jaké náušnice zvolit?
Pro první aplikaci je nutné zvolit náušnice, které eliminují možnost vzniku alergické reakce a jsou vhodné
velikostí a tvarem. Spolupracuji dlouhodobě s firmou
Estelle Europe, která má ve svém portfoliu širokou nabídku náušnic z kvalitní chirurgické oceli ve stříbrném
a zlatém provedení. Klient má na místě možnost výběru
z celé řady velikostí a barev kamínků, jejichž výrobcem
je česká značka Preciosa.
4. Je lepší ouška propíchnout jehlou nebo
nastřelit?
Na toto téma se vedou dlouhé debaty. Vždy je třeba
zvážit individuální důvody, které nás k té či oné metodě
vedou. Nástřel je vždy jednodušší a rychlejší volbou.
Neteče krev. Propich jehlou je samozřejmě pro tkáň
šetrnější, ale vyžaduje větší nároky z hlediska hygieny
a bezpečnosti, manipulace je náročnější a správná asistence rodiče nezbytná. Přestože se věnuji piercingu
a jehlu používám kromě ucha na ostatní části těla, nepatřím mezi skalní odpůrce nastřelování. Má prostě své
výhody – avšak pozor! Bavíme se opravdu jen o oblasti
lalůčku. Bohužel jsem se mnohokrát setkala s případy,
kdy nastřelení bylo použito pro oblast chrupavek nebo
nosu a to už může být velký problém, kdy se např. nezkušená kosmetička pouští do práce piercerky. Zde jsem
výrazně proti kvůli komplikacím, které mohou nastat.
5. Co akupunkturní body?
K akupunktuře a ayurvédě mám velkou pokoru, protože jako kvalifikovaná instruktorka jógy vím, že je to

velmi stará a složitá součást východní celostní medicíny. Opravdová znalost akupunktury je vysoce odbornou
specializací lékaře a její studium zabere několik let.
Rozhodně neplatí, že se každý dětský lékař vyzná
v akupunkturních bodech a proto by snad z tohoto důvodu byla aplikace náušnic u pediatra bezpečnější.
Mohu-li to říct zjednodušeně, myslím, že je mnohem
jednodušší akupunkturní bod minout než jej najít. Osobně jsem se nikdy nesetkala s komplikací tohoto druhu
a vezmu-li rituální podstatu piercingu, pak je nutné říci,
že navzdory akupunktuře se piercing (propichování různých částí těla) nevyhnul snad žádné kultuře na světě
a je starší než Védy, odkud plyne primární poznání východních směrů medicíny, náboženství i filosofie.
6. Jak je to s hojením a péčí?
Každý klient obdrží podrobnou péči písemně. S hojením nebývá problém, ouško může v prvních dnech
trochu zarudnout nebo mírně natéct, ale většinou se ani
tyto symptomy neprojeví. Ouško čistíme po dobu 3 týdnů 3xdenně solným roztokem, který lze vyrobit i doma.
Doporučuji náušnice vyměnit nejdříve za 6 měsíců
od aplikace.
Máte-li další dotazy, využijte formulář na webu
www.onepiercing.cz

KONTAKT:
Bc. Markéta Bednářová – profesionální piercing a aplikace dětských náušnice
Objednání telefonicky na +420 601 521 000.
Adresa: Poliklinika Slavkov u Brna, Malinovského 551

Junáci na prahu nového roku
Čtenářům Slavkovského zpravodaje přejeme vše dobré v novém roce. Čtenářům, kteří
jsou zároveň rodiče našich členů, naši přátelé
a příznivci skautingu děkujeme za podporu,
spolupráci a účast na akcích 101. roku slavkovského junáctví. Do nového roku vstupujeme se vzpomínkou na listopadovou výpravu
2. oddílu našeho střediska.

Po boku Entů proti Skřetům

O víkendu 20. a 21. listopadu se druhý oddíl našeho střediska vydal na výpravu do Krucemburku. Přespávali jsme v chatě u rybníka

Foto: archiv Junáka Slavkov

Řeka. Někteří odvážlivci se do něj šli v neděli
ráno i otužovat.
Během těchto dvou dní jsme se přenesli do světa Pána Prstenů, kde jsme pomohli
ochránit Enty před Skřety. Enti jsou stromům
podobné bytosti žijící ve Středozemi. Žili si
spokojeným životem v harmonii s ostatními
živočichy, dokud se k nim nedonesla zpráva,
že Skřeti plánují jejich napadení. Stromovous,
hlavní představitel Entů, se tak obrátil na nás,
zda-li bychom mu nepomohli se Skřetům ubránit. V minulosti už totiž došlo k podobným
útokům a vždy skončily stejně… zpustošenou

krajinou, kde nebylo památky po ničem živém. Stavěli
jsme si proto skrýše, které
vypadaly jako stromové bytosti, prozkoumávali okolí a nakonec svedli mezi sebou boj o to,
kdo z nás se stane osobními strážci Stromovouse. S naším oddílem v zádech se Enti nemuseli
bát, že bychom zlé Skřety společně neporazili.
Společně strávený víkend jsme si užili i přes nepříliš hezké počasí a myslím, že
na naši chatu, ve které jsme spali, jen tak nezapomeneme.
Anna Ošmerová, 2. oddíl Junáka Slavkov u Brna
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Integrovaná střední škola Slavkov u Brna

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

www.iss-slavkov.eu

Dny otevřených dveří
Ve dnech 10. a 11. prosince 2021 pořádala naše škola tradiční dny otevřených dveří.
Pro uchazeče o studium a širokou veřejnost
byly připraveny ukázky práce žáků a osobní
prezentace oborů truhlář, mechanik opravář
motorových vozidel, kuchař – číšník, cukrář,
hotelnictví a podnikání. Každý si mohl prohlédnout odborné učebny, dílny, kuchařská
a cukrářská studia, truhlářské dílny v Rousínově a pro zájemce o ubytování byla připravena prohlídka domova mládeže.
Na dotazy k přijímacím zkouškám, obsahu studia a následné uplatnění absolventů

odpovídali nejen naši učitelé, ale i samotní
žáci, kteří návštěvníky provázeli celým areálem školy. Kdo ISŠ Slavkov u Brna v tyto
dny navštívil, zjistil, jaké to je sestavit plně
funkční automobil ze stavebnice Kaipan,
sedět za volantem tahače MAN nebo traktoru Zetor, jezdit na autotrenažeru nebo si
vytisknout logo školy na 3D tiskárně. Vidět
na vlastní oči výstavu truhlářských a řezbářských výrobků, zkusit si modelaci nábytkových sestav na míru, dívat se pod ruky šikovným cukrářkám při pečení vánočního cukroví
a obdivovat umění mladých kuchařů, číšníků

Sladké dva dny s Josefem
Maršálkem
Ve dnech 10. a 11. ledna 2022 navštívil
po delší odmlce naše cukráře známý Josef
Maršálek. S žáky třetího ročníku pekl moderní, ale zároveň tradiční cukrářské výrobky.
Žáci tak měli možnost připravit a samozřejmě ochutnat například indiánek s mučenkou
a růží, laskonku s citronovým krémem a pistácií, tarteletku s malinami, která byla ozdobena
marshmallow a jahodovým kaviárem s vlčím
mákem. Druhý den byl ve znamení kynutého

a hoteliérů. Na závěr prohlídky mohl každý
návštěvník posedět ve školní kavárně a vychutnat si skvělou kávu a zákusek.
D. Hortová, ISŠ


Ježíškova vnoučata u nás

těsta. Samozřejmostí tak byly například koblihy s vanilkovým krémem, koláč s malinami,
kokosem a bílou čokoládou, skořicové šneky
s růží, ale také méně známý roscon s borůvkami a tymiánem.
Všechny výrobky byly velmi nápadité
a hlavně chutné. Cukráři si tak dva dny užívali
zajímavou výuku, která je velkým přínosem,
jak pro ně, tak pro učitele. Děkujeme, Josefe.
L. Hladká, ISŠ


Naši studenti se rozhodli zapojit do úžasného projektu Ježíškova vnoučata. Tento
projekt vykouzlil nejeden úsměv a i slzy
v očích babičkám a dědečkům v domově
důchodců v Sokolnicích a ve slavkovském
B. Braun Domov s úsměvem. Jsme velmi
rádi, že se do tohoto projektu zapojilo tolik
studentů, rodičů i pedagogů a shromáždili
jsme spoustu dárků, za což moc děkujeme
a věříme, že se toto krásné gesto stane novou
D. Švehlová, ISŠ
tradicí naší školy.

Technika nás baví!

Do naší školy přijel kamion s návěsem
FabLab Experience, který se po zaparkování
proměnil v dílnu plnou moderních výrobních strojů. Mohli jsme se seznámit s moderní výrobní technikou a vyzkoušet si různé stroje a něco si na nich i vyrobit. FabLab
Experience měl pro nás připravený program
od 18. ledna do 20. ledna 2022. Všichni jsme
z FabLabu odcházeli plní zážitků a nových
žáci 2.A AUTR
zkušeností.

Foto: 3x archiv ISŠ

Poradenská kancelář
DETOXIKACE ORGANISMU

Milan Májek

PRODEJ

•p
 řípravky MUDr. Jonáše
strava – problém dnešní doby
• v itaminy, minerály, výrobky Aloe vera
pro vyčerpaný organismus
•d
 oplňky stravy FINCLUBU
dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
Zdraví je největší bohatství, které člověk má.
Marie Zdražilová – 604 994 476
Čelakovského 839, Slavkov u Brna, zdrazilova.m@email.cz

Kosmetika
Možnost vyzkoušení

• 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
2 0 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
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Kronika farnosti 2021
Období pandemie ve farnosti

Na jaře 2021 uplynul rok ode dne, kdy se
pandemií koronaviru změnil náš osobní i farní
život. Nastala pro nás různá omezení, dezinfekce rukou, bez společného zpěvu, při kondolenci se nepodávají ruce. Tento způsob života
víry byl ochuzen o to podstatné, a to je osobní
účast na bohoslužbě. Nedělní mše svaté jsme
slavili ve farním kostele ve Slavkově celkem
čtyři, na každé byl stanoven limit 50 účastníků;
dvě pro slavkovské farníky, další střídavě pro
slavkovské rodiny s dětmi a farníky z Křižanovic a Rašovic, v 11.00 bohoslužba pro Němčany, Hodějice a Heršpice. Kostely na obcích
měly malý povolený počet míst, proto jsme je
zvali do Slavkova, kde se mohlo pro velikost
kostela účastnit více věřících. Ve všední dny
byly bohoslužby na obcích zvláště pro ty, kteří
se v neděli do Slavkova nedostali. Opět jsme
vysílali bohoslužby v neděli a v úterý online,
na nedělní mši sv. se připojovalo průměrně 250
domácností. Po bohoslužbě bylo možné přijít
k individuálnímu přijetí sv. přijímání do farní
kaple. Individuálně probíhalo také udělování
svátosti smíření a křtu. Hlavní vysílané mše
sv. doprovázely varhany se sólovým zpěvem
z kůru. Aby se na Velikonoce mohl každý
účastnit aspoň na jedné bohoslužbě, mohl si
vybrat z jedenácti bohoslužeb od Zeleného
čtvrtka do velikonočního pondělí.
Po uzavření škol bylo také přerušené vyučování náboženství. Od pololetí jsme začali
vyučovat distančně přes internet, některým
ročníkům zasílali látku přes maily. Stejným
způsobem probíhaly také porady farních
rad, přípravy farního tábora, přípravy rodičů na křty a manželský kurz snoubenců před
sňatkem. Od 26. dubna nebyl počet lidí v kostele stanoven, avšak omezen rozestupy na 2
metry, zpívat bylo možné. Mohli jsme se již
účastnit každou neděli mše svaté v každém
kostele a od neděle 20. června se vrátil obvyklý pořad bohoslužeb. Celý rok byl poznamenaný pandemií koronaviru, snížila se účast
na bohoslužbách a nekonalo se mnoho aktivit,
včetně duchovních obnov. Omezením kontaktů utrpěla zvláště rovina prožívání společenství ve farnosti a lidé se od sebe vzdálili. Děti
v náboženství se jevily více nepozorné v důsledku distanční výuky. Některé svatby byly
odkládané, jiné dokonce snoubenci zrušili.
V létě a na podzim se uskutečnily odkládané
křty, zpravidla již ročních dětí.

Aktivity během roku

Papež František vyhlásil Rok rodiny, nazvaný Amoris laetitia k výročí pět let od vy-

Tříkráloví koledníci, leden 2022 • Foto: 2x archiv ŘKF

dání této jeho exhortace o lásce v rodině. Také
vyhlásil Rok sv. Josefa k 150. výročí ustanovení sv. Josefa patronem katolické církve.
Tříkrálová sbírka ve Slavkově dosáhla výtěžek 95.103 Kč, koledníci nechodili, sbírka
proběhla v kostele, v lékárnách a obchodech.
Minuta ticha jako připomínka a symbolické uctění památky zemřelých v souvislosti
s nemocí COVID-19 se konala v pondělí 22.
března. Od 12:00 hodin se rozezněly kostelní zvony. Od dubna probíhaly opravy kostela na Lutrštéku a v kostele sv. Jana Křtitele
na Špitálce, kde pokračuje druhá etapa restaurování hlavního oltáře, svatostánku a štuků
kolem oltářního obrazu. V bývalém špitále
proběhla izolace vlhkého zdiva a na hřbitově
oprava obrubníků a křížů kněžských hrobů.
Mládež pomáhá
po tornádu v Moravské Nové vsi

Svatodušní vigilii jsme slavili ve Slavkově
v sobotu 22. května večer. V červnu se v původní studánce uvnitř kapličky pod Lutrštékem objevila po 35 letech voda. Pokračují
práce na stavbě nové venkovní studánky. Svaté přijímání přijalo poprvé 11 dětí v neděli 20.
června, z důvodů epidemických opatření při
zvláštní mši svaté v 10.30 hodin. Doprovázela schola rodin. Primice jáhna Milana Werla,
který se účastnil jako bohoslovec dva roky
praxe ve Slavkově, jsme se účastnili v neděli
27. června u kostela sv. Václava v Brně-Obřanech. V neděli 18. července sloužil mše sv.
a uděloval novokněžské požehnání ve Slavkově a v Hodějicích. Naše rodačka, sestra
Anežka Novoměstská, byla zvolena do generální správy kongregace Školských sester
sv. Františka v Římě jako rádkyně a generální
sekretářka. Biskup Cikrle vyhlásil 27. června
mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým tornádem na Hodonínsku. Sbírka vynesla
ve Slavkově 85.683 Kč. P. Milan odjel v pondělí 28. června s mládeží pomáhat do Moravské Nové Vsi, kde uklízeli kostel a okolí.
Dovolená rodin se konala začátkem července v Šafově u Znojma s výlety do Podyjí,

Znojma a Bítova. O prázdninách proběhly tři
farní tábory. O 55 dětí na táboře v Rakoveckém údolí a 29 malých dětí na faře v Nížkovicích se staralo 27 vedoucích, asistentů
a kuchařek z řad mládeže a rodičů. Ministranti uspořádali tábor v Nedašově Lhotě. Při
příležitosti 70. výročí smrti P. Václava Drboly se v neděli 15. srpna konalo v Bučovicích otevření stálé expozice, jež je věnována
tomuto knězi, který působil také ve Slavkově.
Svěcení kostela a nového oltáře na Lutrštéku
předsedal v neděli 22. srpna v 10.30 h o. biskup Vojtěch Cikrle. Biskup Vojtěch sdělil začátkem září, že po dosažení 75 let věku zaslal
papeži Františkovi svou abdikaci a poprosil
o modlitbu za rozhodování papeže o novém
biskupovi do Brna.
V neděli 5. září jsme si připomenuli 10. výročí zahájení KMŠ Karolínka a 25 let trvání
Společenství Vrba, jejíž účastníci doprovázeli
mši sv. ve schole rodin. Při pouti na Lutrštéku v neděli 19. září, v roce 160. výročí poutí
a k dokončení obnovy celého areálu, požehnal
novoříšský opat Marián Rudolf Kosík obnovenou studánku P. Marie pod Lutrštékem. Pohřeb brněnského pomocného biskupa Mons.
Petra Esterky byl v pátek 24. září v katedrále
a v rodných Dolních Bojanovicích. Příprava
na biřmování pro mládež začala od října, přihlásilo se 24 mladých. Žehnání obnoveného
kříže na konci aleje ze Slavkova do Křenovic vykonal děkan P. Milan Vavro v sobotu
6. listopadu. Adorační den farnosti proběhl
ve středu 10. listopadu ve farním kostele.
Sbírka na misie v říjnu vynesla 47.490 Kč.
V listopadu jsme pozvali kluky ke službě oltáře i k ministrantským schůzkám s programem.
Mše svatá za padlé v bitvě u Slavkova byla
sloužena ve čtvrtek 25. listopadu.
Vysílání nedělní mše sv. online jsme z důvodu zhoršující se epidemické situace obnovili z farního kostela 21. listopadu. Roráty
v Adventu s průvodem dětí s lampičkami byly
každé úterý v 7 hodin, druhé úterý přišel svatý
Mikuláš a účastnilo se 47 dětí. Vánoční bohoslužby se konaly bez omezení počtu na bohoslužbách. Nejvíce byla navštívena štědrovečerní bohoslužba pro rodiny s dětmi, avšak
na půlnočních mších ve Slavkově i na vesnicích byl znatelný úbytek. Sbírky o Vánocích

Program římskokatolické farnosti
Svátost smíření: každé úterý 19.00–20.00 a přede mší sv.
Bohoslužby: neděle 9.00 a večerní v 18.00, úterý
18.00, pátek 18.00, sobota v 7.30 (na ohlášení).
Bohoslužba pro děti a školáky: každé úterý
v 18.00.
Bohoslužby online ze Slavkova: přenášené na
www.farnostslavkov.cz každou neděli v 9.00 hodin.
2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu, mše sv.
v 18.00 s žehnáním svící.
11. 2. Lurdská pouť na Lutrštéku, v 15.00 růženec, 15.30 mše sv.
20. 2. Svátek sv. Cyrila, liturgie se staroslověnskými zpěvy v 15.00 na Špitálce.
Informace: www.farnostslavkov.cz www.facebook.com/farnostslavkov
Příspěvek do sbírky: farní účet Česká spořitelna
1561 2343 89 / 0800.
Kontakty: P. Milan Vavro 604 280 160, P. Stanislav
Pacner 737 509 507. slavkov@dieceze.cz
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vynesly celkem 97.000 Kč a budou věnovány
na opravy kostelů. Statistika farnosti za rok
2021 vykazuje 39 křtů, 12 sňatků, 12 prvních
sv. přijímání, 35 pohřbů, vyučování náboženství se účastnilo 132 žáků.

Opravy kostelů

Na Lutrštéku byla provedena obnova liturgického prostoru Dílnou Všech svatých pod
vedením architekta Jiřího Šťasty z Brna, oltář
a ambon z kararského mramoru je ozdoben
mozaikami z života Krista a Panny Marie.
Interiér je doplněn sedadly pro kněze a přisluhující. Úpravy zahrnovaly také restaurování
původního oltáře a soch, nové osvětlení kněžiště, změnu dispozice zákristie s novými dveřmi
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a zacelení trhlin v klenbách s výmalbou. Zrestaurována byla také socha Ježíše Krista Spasitele z roku 1950 a kříž z roku 1893 před kostelem. Došlo také k obnově kaple pod Lutrštékem
opravou fasády v původní bílé barvě, statickým zajištěním základů a vnitřní výmalbou.
Původní studánka z roku 1941 byla nahrazena
novou s žulovými schody a kovaným zábradlím. Všechny opravy si vyžádaly 1.070.000 Kč.
Dárci a poutníci naspořili v minulých létech
ve sbírkách téměř 595.000 Kč, sbírky při svěcení kostela a pouti činily 176.000 Kč, obec
Němčany se podílela příspěvkem 130.000 Kč
a dluh zůstává 170.000 Kč.
V kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce probíhaly restaurátorské práce na oltáři, svato-

stánku a obrazovém rámu s kartuší a anděly.
Práce byly provedeny uměleckou dílnou Rest
ART M. Müllerová s.r.o. Na nákladech se
podílelo částkou 753.000 Kč prostřednictvím
Města Slavkova Ministerstvo kultury ČR
a farnost podílem 50.000 Kč. Byly opraveny
také okapy a izolace zdiva špitálu. Během
roku 2021 se podařilo realizovat opravy kněžských hrobů a křížů na místním hřbitově.
Na závěr děkuji všem, kteří se přes všechny překážky zapojili do farního života a starali se o kostely a zajištění všeho potřebného. Poděkování patří také Městu Slavkovu
za poskytnuté příspěvky na opravy církevních památek.
P. Milan Vavro, děkan

Vánočně v Karolínce
Advent se nachýlil ke konci
a přípravy na Vánoce vrcholily,
výroba vánočních přáníček byla
v plném proudu. Když došel čas
na jejich předání, vydali jsme se
na cestu po městě, abychom popřáli požehnané Vánoce přátelům naší Křesťanské mateřské školy Karolínka.
Ve třídách jsme pak zdobili stromečky
a připomněli si vánoční příběh o narození Ježíše. Přišel mezi nás také slavkovský
děkan o. Milan, se kterým jsme u stromečku zpívali koledy. Na závěr našeho setkání nám udělil požehnání a my se odebrali
do svých tříd, kde jsme pod stromečkem
našli spoustu skvělých dárků. S radostí
a vděčností jsme je mohli znovu objevit

po vánočních prázdninách, když jsme se
vrátili opět do školky.
Po prázdninovém návratu jsme zavítali
do zdejšího kláštera našich zřizovatelek navštívit překrásný Betlém, kde nám andílek
zazpíval koledy.
Kulturně nový rok odstartovalo Divadlo
plyšového medvídka s divadelním předsta-

vením Pohádky z ledničky. Díky nim jsme si
připomenuli, proč jsou zdravá strava a pohyb
pro lidské tělo tak důležité.
Dobu vánoční jsme zakončili společně s celou farností na mši svaté o svátku Křtu Páně,
kde jsme s dětmi ze třídy Rybiček zazpívali
písničku o tom, co se před mnoha lety událo
v Betlémě. Za KMŠ Karolínka Anna Rotreklová

Ženská harmonie
v Korálkách

Během předvánočního shonu se v centru
Korálky podařilo uspořádat malé zastavení
v čase v podobě semináře pro ženy. Celoodpolední workshop plný ženské energie
a jemného plynutí času vedla skvělá lektorka Karla Mannerová, která svým přístupem
dokázala nejen provést základy o důležitosti
pánevního dna, ale také vyladit skvěle vedené aktivity, které přítomným ženám otevřely
mnoho laskavého prostoru stráveného se sebou a s péčí o své tělo i duši.
Přesto, že to byl seminář původně určený
jako dárek pro maminky, které do Korálek
vodí svoje děti, oslovil nakonec ženy všech
možných skupin, věku i přístupu. Vzhledem
k úspěchu celého odpoledne bychom možnost seminářů, které jsou věnovány vědomé
práci žen se svým tělem, propojení svého
života se zdravým tělem i vyrovnanou a harmonickou osobností, nabídli také ostatním
a pokračovali v nich. Jsme proto velmi rádi,
že můžeme s nadšením pozvat další zájemce
v termínu 26. 2. 2022 od 14 hod. opět v centru Korálky. Seminář je určen pro všechny
ženy, které si chtějí v malém kruhu prožít
a procítit práci samotných se sebou, dozvědět se nové informace a naladit se sdílením
prožitých chvil na plynutí ženské energie,
která je v našem světě dnes tolik potřebná.
Veškeré podrobné informace i přihlašování
můžete získat na kontaktech: Hedvika Mitrovská, tel.: 776 864 666, E-mail: F.Hedvikaseznam.cz.
H. Mitrovská

Foto: archiv KMŠ

REALITNÍ ČINNOST
A PORADENSTVÍ
Profesionální jednání a lidský
přístup při prodeji či pronájmu
Vaší nemovitosti.
Nabízím nezávaznou konzultaci
a odhad ceny nemovitosti.
Jsem tu pro Vás, volejte
kdykoliv.

Mgr. Jana Lábrová
Tel.: 774 223 595

jana.labrova@dreamsreality.cz

www.dreamsreality.cz

PROMĚNÍM VAŠE SNY VE SKUTEČNOST
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Rady do zahrady – únor
Pranostika: Když na Hromnice ze střech
teče, zima dlouho se povleče.
Bílení stromů patří k osvědčeným zahrádkářským postupům, které mají ochránit
stromy před mrazem a teplotními výkyvy.
V posledních střídajících se ročních obdobích
jsou zimy mírné a noční mrazy přicházejí až
v předjaří, kdy se již stromy probouzí a míza
v pletivu začíná proudit do korun stromů, aby
probudila spící květní a listové pupeny. Právě pozdní mrazy způsobují popraskání citlivé
kůry ovocných stromů. Do prasklin mohou
vnikat infekce a zárodky dřevokazných hub.
Abychom tomu zabránili zatřeme již způsobené rány štěpařským balzámem.
Těmto situacím můžeme zabránit natřením
kmenů a silnějších větví vápenným mlékem.
Připravíme si jej ze tří dílů vody a jednoho
dílu hašeného vápna. Nejvhodnější doba pro
nátěr stromů je pozdní podzim a velmi brzké
jaro, dříve než sluneční paprsky začnou nabírat na síle. Nátěr také snižuje riziko výskytu
hmyzích škůdců, mechů a lišejníků. Je biologicky odbouratelný, nenarušuje životní funkce stromů a je bezpečný pro zvířata.
Pokud jsme na podzim po opadu listů provedli hlavní ošetření proti kadeřavosti, je
nutno na začátku jara, kdy se teplota po více

Do 12. února 2022 si můžete objednat
bramborovou sadbu, tak jak bylo uvedeno
v minulém zpravodaji a nebo na www.zahradkari.cz/zo/slavkovubrna.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí zahrádkáři.
Vladimír Luža

Poděkování Nadaci ČEZ
Ochrana • Foto: archiv autora

dnech ustálí nad 7 °C provést další postřik
měďnatým přípravkem – Champion 50 WP.
V loňském roce ve velké míře napadla hrušně rez hrušňová, která se na jaře na hrušně
stěhuje z jalovců čínských a chvojky. Na tuto
chorobu není zatím schválen žádný ochranný
prostředek. Pro omezení výskytu můžeme
použít Delan 700 WDG, Horizon 250 EW,
Talent nebo přípravky na strupovitost Discus.
Scala, Sercadis.
Nesmíme zapomenout na základní jarní ošetření ovocných stromů, kterým omezíme výskyt
svilušek, puklic, štítenek a dalších přezimujících škůdců. Použít můžeme přírodní insekticid
Imporo. Proti strupovitosti a padlí použijeme
Discus, Scala, Dagonis. Podrobnější odborné
informace najdete na www.agromanual.cz.

Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Slavkov
u Brna děkuje Nadaci
ČEZ za nadační příspěvek na projekt Modernizace technologického vybavení moštárny III. etapa
v částce 100 tis. Kč, s jehož pomocí byl
pořízen pasterizér s poloautomatickou plničkou obalů bag-in-box k uchování moštů
metodou pasterizace.
Současně děkujeme svým členům, příznivcům i dalším spoluobčanům, kteří podpořili získání nadačního příspěvku Nadace ČEZ pro náš projekt v programu EPP
Pomáhej pohybem sbíráním a přidělením
potřebného množství bodů.
Výbor ZO ČZS Slavkov u Brna

Motoklub Austerlitz informuje

Vlastik Jelínek

Středy se samospádem
na Slavkovském pivovaru
cz
ar.
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jíc našeho chleba se škvarkovou pomazánkou a vídeňskou cibulkou.
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• 2. 3. 2022 – POCTIVEJ BOCK
Polotmavé silné, EPM 15 % hm., obsah
Slavk u B r n
ov
alkoholu: 6,5 % obj. Spárovaná pochutina: Sušená hovězí roštěná na rozpečené bylinkové bagetě s česnekovou majonézou.
44
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Přehled termínů a piv na čepu
samospádem:

kovskypi
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Vybrané středeční podvečery v zimních měsících budou mít hosté pivnice možnost načepovat si vlastnoručně pivo samospádem z dřevěného
soudku a k tomu ochutnat spárovanou
pochutinu.

•
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BM typo, s.r.o., Zelnice III 1614, Slavkov u Brna
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toristickou veřejnost. Sledujeme s potěšením,
že počet motocyklů na českých silnicích rok
od roku roste. Nic na tom nemění ani pandemie korona viru.
Přátelé a motorkáři každého zaměření:
výletníci, brusiči stupaček, drtiči hrud, jezdci na skútru či v kůži s třásněmi, přidejte se
k nám! Můžete se spolehnout, že nálada
v partě je výborná. Víte přece, že motorkář
se cítí nejlépe mezi kamarády, které spojuje
družnost, volnost pohybu, síla strojů a zážitků
z jízdy.
Podrobnosti o našich aktivitách najdete
na stránkách fechtl.cz nebo slavkovak.cz.
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tivit jen málo, jinak by se klubový život úplně
zastavil. Se starým rokem jsme se rozloučili
na tradiční vánoční jízdě. Setkání na Koláčkově náměstí bylo naprosto spontánní a neorganizované, přesto se sjelo dost motorek a mnoho motorkářů přišlo jen tak, pěšky.
No nic, loňská sezóna nevyšla, jak jsme
chtěli. Věřme, že s příchodem jara se motorkářský život vrátí k normálu. My hledíme
dopředu, plán sezóny 2022 je už v základních
rysech sestaven. A těšte se, bude to dobré!
Chystáme akce sportovní, cestovatelské výpravy za poznáním cizích krajů i takové to
domácí poježdění kolem komína a nezapomněli jsme na akce určené pro širokou mo-

w

Zdravím, přátelé řídítek a jedné stopy. Přeji
vám, abyste v nové sezóně zažili spoustu radosti na silnicích i v terénu a abyste se vždy
v pořádku a bezpečně vrátili do svých garáží,
bohatší o krásné zážitky. Jménem klubu děkuji za vaši přízeň a podporu, kterou jste nám
věnovali během minulého roku.
Způsob uplynulé sezóny zdá se mi poněkud
nešťastným. Posuďte sami: sportovní motoristické akce byly zrušeny, společenské také.
Ještě že se omezení dotkla cestovatelských ak-

e
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• 2. 2. 2022 – SLAVKOVSKÝ EXPORT
Světlé silné, EPM 13 % hm., obsah alkoholu:
5,5 % obj. Spárovaná pochutina: Chlebíček
s naší zauzenou debrecínkou, vejcem a hořčičnou pomazánkou.
• 16. 2. 2022 – SLAVKOVSKÁ TMAVÁ
DESÍTKA
Tmavé výčepní, EPM 10 % hm., obsah alkoholu: 4 % obj. Spárovaná pochutina: Půl kra-

Foto: archiv pivovaru

INTERNET TELEFON TELEVIZE MOBIL

CITY
spolehlivý za
bouřky

spolehlivý za
sněhové vánice

1 Gbit

490 Kč

spolehlivý ráno,
v poledne i večer

4x

RYCHLEJŠÍ NEŽ
DSL PŘIPOJENÍ

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

20x

RYCHLEJŠÍ NEŽ
WIFI PŘIPOJENÍ

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

10x

RYCHLEJŠÍ NEŽ
5G PŘIPOJENÍ

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

Přejděte do konce března 2022 na rychlejsí a spolehlivější připojení a získáte internet s rychlostí
1Gbit, modem se super rychlou wifi 1700Mbit (se skutečnou propustností 800 Mbit) za korunu
televizi s 30 kanály a návratem až 7 dní a to vše až do konce května 2022 zdarma.
https://www.vivo.cz

tel.: 515 537 537

SC Bonaparte

