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Vážení spoluobčané,
je po komunálních volbách.
Více jak šest tisíc obcí si zvolilo či ještě volí své vedení,
které bude na další čtyři roky
určovat jejich směr. Dovolte
mi, prostřednictvím zpravodaje, poděkovat končícím
Michal Boudný
zastupitelům za jejich práci,
čas a obětavost pro naše město. Velice si toho
vážím a přeji jim mnoho zdraví, štěstí a nejen
pracovních úspěchů v jejich životě. Těm nově
zvoleným přeji klid na práci, elán a především
chuť tento ne vždy jednoduchý a populární
post vykonávat. A největší dík patří Slavkovákům, kteří k volbám přišli.

Noví zastupitelé
se poprvé sešli

Oprava průtahu
městem jde do finále

Světově uznávaný
ortoped ze Slavkova
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Slavkovské hody
O víkendu 15. a 16. 10. proběhly tradiční Slavkovské hody. Průvod
Slavkovem se vydařil i navzdory nepříznivému počasí a večerní zábava
slavila podobný úspěch. Tančilo se, zpívalo a hrálo s radostí. Slavkovská
chasa by tímto chtěla ze srdce poděkovat všem, kteří pomohli s organizací a chystáním hodů. Nemalý dík náleží i těm, kteří se přišli podívat
a užít si tradiční zábavu. Doufáme, že se za rok opět všichni sejdeme.
Do té doby se budeme těšit a pilovat naše folklorní dovednosti. Všechny
srdečně zdraví – Slavkovští stárci.

Foto: 6x Alena Straková

5. ročník Běhu Slavkovem
Zamračená obloha vítala běžce všech kategorií při 5. ročníku závodu „Běhu Slavkovem“, který v sobotu 1. října
již tradičně uspořádali organizátoři z Austerlitz Adventure, z. s. ve spolupráci s městem Slavkov u Brna. Na start
oblíbeného závodu se postavilo celkem 213 závodníků, včetně úžasných 82 dětí v několika rozbězích. Novinkou
letošního ročníku byla kategorie nejmladších dětí od tří do šesti let, kterou jsme přidali na žádost sportovních rodičů.
Dětským kategoriím patřilo dopoledne, kdy děti překonávaly trať v délce od 100 m do 2 km. Pro dospělé byl určen
hlavní závod na 10 km a kondiční běh na 5 km, který odstartoval v jednu hodinu. Trasa se oproti předchozím ročníkům mírně lišila, ale i tentokrát se běželo krásným prostředím slavkovského zámku, zámeckého parku, aleje a kolem
kostela zpět na zámecké nádvoří, a to ve čtyřech (respektive dvou) okruzích. Jako první protnul cílovou pásku Lukáš
Kynický ve výborném čase 35 minut a 36 sekund, první ženou byla Pavla Paříková s časem 41 minut a 53 sekund.
V oblíbené kategorii o nejrychlejšího Slavkováka a Slavkovačku zvítězili Viktor Novotný a Zuzana Bílová. Odpoledne za slunečného počasí proběhlo vyhlášení vítězů všech kategorií a zhodnocení celého závodu. Bylo naší radostí
sledovat spokojené oči dětí, nadšené pohledy dospělých a dobrý pocit organizátorů z vydařené sportovní akce. Děkujeme partnerům akce, městu Slavkov u Brna i všem ostatním, kteří se podíleli na organizaci. Těšíme se na vás v listopadu na lampionovém průvodu.
Austerlitz Adventure, z.s.

Foto: Jan Martinek
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Rozpočet
(Dokončení ze strany 1)

Volební účast pod 50 % nepatří určitě k těm
velkým, ale i tak velké poděkování 2582 voličům za jejich účast a vyslovení názoru. Nově
zvolené vedení města, vedoucí odborů městského úřadu a ředitele příspěvkových organizací čeká nyní nelehký úkol, a to sestavení
rozpočtu na rok 2023 a nové zastupitelstvo
jeho schválení na svém prosincovém zasedání. Plánů, nápadů a požadavků je spousta, ale
balík peněz jen jeden. Velkou neznámou jsou
energie, pohonné hmoty, inflace a daňové příjmy. Skloubit všechny tyto veličiny a proměnné v jeden životaschopný celek není opravdu
jednoduché. Cílem je zajistit především chod
města, byť mnohdy na úkor investičním akcím. Naše město je v dobré finanční kondici, ale v této době budou úspory s výhledem
do neznáma na místě. Největší dopravní stavba se nám chýlí ke zdárnému konci a koncem
října bude zprovozněna Špitálská a Kollárova.
Po dušičkách bude na dva dny kvůli pokládce asfaltu úplně uzavřena část ulice Slovákova po Koláčkovo náměstí, která se nyní dělá
kvůli většímu komfortu řidičů za provozu.

Na ulici Bučovické u čerpací stanice budou
vysázeny nové stromy, které budou, byť jen
na pár metrech, ochlazovat cyklostezku. Problémy jsou s chodníky, a to kvůli špatné dostupnosti materiálu. Především žuly je málo
a firmy si dodávky navzájem přeplácejí. Věřím, že se tento stavební chaos brzy uklidní
a stavebnictví se vrátí do normálu včetně cen.
Chodník kolem školní jídelny, DDM a ZŠ
Komenského je již v provozu, finišují práce
na křižovatce Čelakovského a Tyršova a ze
země již vyrůstá významná a tolik očekávaná
stavba parkovacích míst a chodníku na ulici
ČSA směrem k Polní.
Slavkov u Brna nežije jen otravnými dopravními stavbami, ale především kulturou
a společenskými akcemi. V pátek 28. října
budeme slavnostně v prostorách radnice
odhalovat bustu našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, kterou nám
věnoval pan profesor Miloš Táborský. Dále
uctíme na Martina, 11. 11., Den válečných
veteránů a poté nás čeká připomenutí Dne
boje za svobodu a demokracii, kde připravujeme také besedu s žáky základních škol

a veřejností s účastníky listopadových dnů
a zakladateli Občanského fóra zde ve Slavkově u Brna. Třicet let uteklo jak voda a je
třeba si některé milníky naší republiky neustále připomínat, abychom si je nebyli nuceni znovu zopakovat. Stejně tak si nikdo ještě
loni nedokázal představit, že se válka do Evropy vrátí, a to rovnou za naše humna. Zanedlouho si také budeme připomínat největší
válečný střet v našem regionu – bitvu tří
císařů. Jihomoravský kraj nám přidělil půlmilionovou dotaci a společně s penězi městského rozpočtu v této chvíli připravujeme
program, který bude cílit především na Slavkováky. Po dvou letech půstu se budu těšit
na společné setkání na náměstí nebo v parku
se svařáčkem v ruce a zmrzlýma ušima. Atmosféru adventu nám navodí také rozsvěcení vánočního stromku a tradiční zpívání
koled žáky ZUŠ Františka France, které připadá na první adventní neděli 27. listopadu.
Moc se na všechny akce těším a srdečně vás
na ně zvu, vždyť ne nadarmo se moravskou
latinou říká, soció je gró!


Michal Boudný, starosta města

Noví zastupitelé se poprvé sešli. Starostou města je
Michal Boudný
Slavkov u Brna má po komunálních volbách staronové vedení. Zastupitelé na svém
ustavujícím zasedání zvolili do funkce starosty Michala Boudného z hnutí PRO Slavkov u Brna, který bude vést město již třetí
volební období. Místostarostkou města je
Marie Jedličková (KDU-ČSL). Zastupitelé
také jmenovali uvolněnou radní pro komunikaci a kulturu Veroniku Slámovou (Starostové
a nezávislí). Do rady města byli zvoleni také
Jana Bangová (PRO Slavkov u Brna) Petr Jeřábek z hnutí Starostové a nezávislí.
První schůze se zúčastnilo 14 členů (jeden byl řádně omluven). Zastupitelstvo
města odráží výsledky podzimních obecních voleb. Nejvíce mandátů má hnutí PRO
Slavkov u Brna (5), následují Nestraníci (2),
KDU-ČSL (2), ODS (2), STAN (2), Moderní
město Moravy (1) a SPD (1).
Koaliční smlouva byla podepsána mezi
uskupeními PRO Slavkov u Brna, KDU-ČSL

a hnutím Starostové a nezávislí. V patnáctičlenném zastupitelstvu tak zasedají v devítičlenné sestavě.
„Spolupráce s lidmi z těchto subjektů bude
zaručovat našemu městu kontinuitu v přípravách a zdárném dokončení nemalých projektů. Zároveň však zastupitelstvo i radu města
čeká výrazná personální obměna, díky které
se může diskuze o směřování města oživit
o nové pohledy,“ uvedl staronový starosta Michal Boudný.
V programovém prohlášení koalice se zástupci shodli na nutnosti výstavby svazkové
školy pro 540 dětí nebo realizaci alternativního řešení. Město pak má šanci dotáhnout
projekty z velké části financované z dotací,
jako je přístavba mateřské školy, poldru Zlatá
Hora, revitalizace Sídliště Nádražní nebo cyklostezky do Křenovic. Koaliční partneři se
také shodují v přístupu ke změně územního
plánu v rozvojových oblastech ve východní

Zleva: Vladimír Soukop (Nestraníci), Adam Janek (ODS), Hynek Charvat (KDU-ČSL), Marie Jedličková (KDU-ČSL), Přemysl
Jeřábek (Nestraníci), Elvíra Patáková (Pro Slavkov u Brna), Ivan Charvát (ODS), Michal Boudný (Pro Slavkov u Brna), Veronika Slámová (STAN), Jan Ehrenberger (SPD), Petr Jeřábek (STAN), Vladislava Kulhánková (Moderní město Moravy), Jana
Bangová (Pro Slavkov u Brna), Vendula Andrlová (Pro Slavkov u Brna). Na fotce není Radek Zemánek (Pro Slavkov u Brna)

Starosta Michal Boudný • Foto: 2x Jiří Sláma

části města. Prioritou je také další oprava ulic
a zahájení rekonstrukce Koláčkova náměstí.
Partneři se také zavázali ke zlepšování komunikace, digitalizaci úřadu a větší participaci
občanů.
„Oblastí a projektů, na kterých jsme se
shodli, je velká řada. Vždy však bude důležité zajistit jejich financování. To bude samozřejmě s výhledem na příští nejisté období
v oblasti cen energií velmi citlivá problematika. Prioritou příštích měsíců proto bude
zvládnout provoz města – škol, zámku, veřejného osvětlení, vytápění, atd. K tomu nám
pomůže i vznikající energetická koncepce
řešící nejen možné úspory, ale i smysluplné
a návratné energetické projekty,“ potvrdila
Marie Jedličková (KDU-ČSL), která by se
měla i nadále v pozici místostarostky věnovat
zejména oblasti financí a školství. Hnutí Starostové a nezávislí budou garanty pro správu
majetku, kulturu, cestovní ruch a marketing
vs
města.
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Zápisy z jednání rady města a zastupitelstva
Slavkova u Brna
160. schůze RM – 19. 9. 2022

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 na rok 2022 formou rozpočtových opatření.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400
týkající se pozemků parc. č. 1459/1 – ostatní plocha,
silnice a parc. č. 1459/19 – ostatní plocha, silnice, obojí
v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., příp. NN Žemla“) v předloženém znění.
3. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku, spočívající ve vybudování sjezdu s panem Liborem
Peškou, na pozemku parc. č. 165 v k. ú. Slavkov u Brna,
který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
4. RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se společností ASIO TECH
spol. s r.o., Kšírova 552, 619 00 Brno, IČ: 489 10 848
na vypracování projektové dokumentace na akci: „Hospodaření se srážkovými vodami zámku Slavkov u Brna“,
dle předloženého návrhu.
5. RM schvaluje uzavření Dohody o uložení skrývky kulturních vrstev půdy se společností ROSTĚNICE,
a.s., Rostěnice 166, 682 01 Rostěnice-Zvonovice IČ:
63481821 v předloženém znění.
6. RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – poliklinika 56/324
s MDDr. Evou Kašparovou, IČ: 05678722, v předloženém znění.
7. RM schvaluje uzavření smlouvy o vypořádání závazků s firmou Elis Textil Servis s.r.o., se sídlem Tuřanka
1519/115a, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 25756966, v předloženém znění.
8. RM schvaluje uzavření smlouvy na pronájem
kanceláře číslo 27 o výměře 16,50 m2 ve II. NP budovy Palackého náměstí č.p. 89, 684 01 Slavkov u Brna,
s příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže, p.o., se
sídlem Komenského náměstí č.p. 495, 684 01, Slavkov
u Brna, IČ: 70285217. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a nájemné stanoveno ve výši 2.350 Kč/m2/rok.
9. RM schvaluje uzavření Smlouvy o přípravě a pořádání části Mezinárodního hudebního festivalu třinácti
měst CONCENTUS MORAVIAE s Mezinárodním centrem
slovanské hudby Brno, o.p.s., se sídlem Polní 6, 639 00
Brno, IČO: 26235064, v předloženém znění.
10. RM schvaluje žádost TSMS o ÚNP ve výši
250.200 Kč na opravu výměny napájecího kabelu VO
na konci ulice Špitálská.
11. RM schvaluje změnu účelu položky schváleného
rozpočtu města z FO - ZS-A – ÚNP spoluúčast k dotaci
Lehnice na FO - ZS-A – ÚNP vypracování žádostí o dotace vč. zajištění podkladů.
12. RM bere na vědomí zápis č. 5/2022 z jednání Školské rady Základní školy Komenského Slavkov
u Brna, příspěvková organizace a zápis č. 3/2022 z jednání Školské rady Základní školy Tyršova Slavkov u Brna,
příspěvková organizace.
13. RM schvaluje rozpočtové změny Základní škole
Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace
dle předloženého návrhu.
14. RM schvaluje zapojení Základní školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace do Operačního programu Jan Ámos Komenský (bez finanční spoluúčasti zřizovatele).
15. RM schvaluje rozpočtové opatření v předloženém
znění (Základní umělecká škola Fr. France, p.o. – rozpočtové opatření na pokrytí energií na rok 2022)
16. RM schvaluje navýšení závazného ukazatele spotřeba energie (Základní umělecká škola Fr. France, p.o.
– rozpočtové opatření na pokrytí energií na rok 2022)

17. RM schvaluje ZUŠ Fr. France – zpráva o připravenosti na školní rok 2022/2023
18. RM souhlasí se zapojením Mateřské školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace,do projektu MŠMT v rámci výzvy
02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ Operačního programu
Jan Amos Komenský.
19. RM bere na vědomí předloženou Zprávu o připravenosti na školní rok 2022/2023 Mateřské školy
Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna,
příspěvková organizace.

161. schůze RM – 26. 9. 2022

1. RM ruší usnesení číslo 2476/159/RM/2022 ze
dne 12. 9. 2022, kterým rada města schválila opatření
obecné povahy města Slavkov u Brna, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře dle zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, v lokalitách označených dle územního plánu jako plochy 5 – lokalita „Pod
vinohrady“, 6a a 6b – lokalita „Dlouhé“ dle předloženého znění.
2. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo na akci „III/0501 Slavkov u Brna průtah“ se společností IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
a.s., Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ:
25869523 v předloženém znění.
3. RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Energetická agentura Vysočiny, Nerudova 1498/8,
586 01 Jihlava, IČ: 709 38 334 na vypracování Místní
energetické koncepce města Slavkov u Brna v intencích
předloženého nabídkového listu.

162. schůze RM – 3. 10. 2022

1. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností EG. D, a. s.,
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400
týkající se pozemků parc. č. 2053 – orná půda, parc. č.
2579/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č.
3771/48 – ostatní plocha, silnice, parc. č. 4296 – ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 4333 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Slavkov u Brna,
které jsou v majetku města (stavba s názvem „Slavkov,
VN+TS+NN lok. 4xBD RD AUDO“) v předloženém znění.
2. RM souhlasí s uzavřením předložené Dohody
o podmínkách vybudování stavby na městském pozemku, spočívající ve vybudování sjezdu s paní Veronikou
Chlupovou, na pozemku parc. č. 2030 v k. ú. Slavkov
u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
3. RM schvaluje uzavření smlouvy o vypořádání závazků s MDDr. Evou Kašparovou, IČ: 05678722, v předloženém znění.
4. RM ukládá starostovi města vstoupit do jednání s Českou spořitelnou a.s., se sídlem Olbrachtova
1929/62, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 ve věci pokračování nájemního vztahu v budově Palackého náměstí
č.p.123, Slavkov u Brna.
5. RM bere na vědomí předložený zápis č. 40/2022
z jednání komise pro životní prostředí.
6. RM souhlasí s uzavřením sedmi Doplňků servisní
smlouvy o provádění technické péče na strojích XEROX
typu P3635 (výrobní čísla 3968257535, 3220765058,
3968235132, 3968248242), stroj typu WC5330 (výrobní číslo 3329241695), stroj typu B405 (výrobní
číslo 3714747974) a stroj typu WC3655 (výrobní číslo
3353186026) se společností SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních.

163. schůze RM – 10. 10. 2022

1. RM předává panu Janu Ehrenbergerovi přiložené
osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva
města Slavkov u Brna.
2. RM doporučuje ZM schválit s účinností od 17. 10.
2022 odměny členů zastupitelstva v následující výši:

Člen rady města 8.687 Kč; Předseda výboru zastupitelstva 4.343 Kč; Předseda komise rady 4.343 Kč; Člen
komise rady 0 Kč; Člen výboru zastupitelstva 0 Kč;
Člen zastupitelstva města 2.171 Kč. Souběh funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva: Člen rady města
a současně předseda výboru nebo komise 10.859 Kč;
Člen zastupitelstva města a současně předseda výboru
nebo komise 4.343 Kč. V případě nástupu náhradníka
na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. Neuvolněnému členu zastupitelstva města pověřenému k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství
se odměna poskytovaná za měsíc zvyšuje o částku 250
Kč/obřad, nejvýše však o částku 2.000 Kč (§ 74 odst. 1
zákona o obcích). Starostovi, místostarostovi a členovi
zastupitelstva města pověřeného k přijímání projevu
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, náleží
z rozpočtu města příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 500 Kč za den, ve kterém se koná veřejný obřad (§ 80 odst. 1 písm. a) zákona
o obcích). Členovi zastupitelstva města se z rozpočtu
města poskytne příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku ve výši 500 Kč za den, ve kterém se veřejný obřad koná. Jedná se o vítání občánků,
zlaté (stříbrné, diamantové) svatby či udělení čestného
občanství (§ 80 odst. 1 písm. b) zákona o obcích).

164. schůze RM – 17. 10. 2022

1. RM schvaluje rozpočtové 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 na rok 2022 formou rozpočtových opatření.
2. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.
D, a. s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČO:
28085400 týkající se pozemku parc. č. 1131 – ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Slavkov u Brna, který
je v majetku města (stavba s názvem „Slavkov u B., kab.
smyčka NN Žigraiová“) v předloženém znění.
3. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností EG. D, a. s., Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČO: 28085400 týkající se
pozemků parc. č. 1309 – ostatní plocha, silnice, parc.
č. 1310 – ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č.
3 – ostatní plocha, zeleň a parc. č. 4 – ostatní plocha,
silnice, vše v k.ú. Slavkov u Brna, které jsou v majetku
města, dle přiloženého návrhu smlouvy a geometrického plánu č. 3862-1475/2022 (stavba s názvem „Slavkov
u B., přeložka NN Malinovského“) v předloženém znění.
4. RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo na akci „ÚPRAVA KŘIŽOVATKY ULIC TYRŠOVA –
ČELAKOVSKÉHO“ se společností SWIETELSKY stavební
s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Jahodová 60, 620 00 Brno, IČ: 480 35 599 v předloženém znění.
5. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7, Zlatá Hora 1229, Slavkov u Brna, s paní
Zdeňkou Hudečkovou, trvale bytem Zlatá Hora 1229,
Slavkov u Brna. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou do 31. 12. 2024 za smluvní nájemné 150 Kč/m2.
6. RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3, Fügnerova 109, Slavkov u Brna, s panem Jiřím Konrádem. Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou do 31. 12. 2024 za smluvní nájemné
150 Kč/m2.
7. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 2. 12. 2021 k bytu č. 5, Fügnerova
109, Slavkov u Brna, uzavřené s manžely Jiřím a Blankou Pjaterovými, obsahujícím prodloužení nájmu bytu
do 31. 12. 2024 za smluvní nájemné 150 Kč/m2.
8. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 2. 12. 2021 k bytu č. 1, Zlatá Hora 1229,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Alenou Čmielovou,
obsahujícím prodloužení nájmu bytu do 31. 12. 2024
za smluvní nájemné 150 Kč/m2.
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9. RM žádost Klubu seniorů Slavkov u Brna, z.s. Zámku Slavkov – Austerlitz, p. o. s doporučením vyhovět.
10. RM přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 500.000 Kč na projekt Tenkrát ve Slavkově
1805 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje.
11. RM bere na vědomí informaci o stavu stížností podaných u Městského úřadu Slavkov u Brna za III.
čtvrtletí roku 2022.
12. RM schvaluje předložený „Plán zimní údržby komunikací na sezónu 2022/2023“.
13. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS
č.14/2022 – napojení příjmů z tržeb nad stanovený plán
na pokrytí předložených návrhů.
14. RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy ZS-A
na přijatý finanční dar.
15. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, vyřazení majetku dle předložené zprávy.
16. RM bere na vědomí zprávu o připravenosti Domu
dětí a mládeže Slavkov u Brna, příspěvková organizace
na školní rok 2022/2023 v předloženém znění.
17. RM bere na vědomí zápis č. 1/2022 z komise pro
zahraniční vztahy.

1. zasedání ZM – 17. 10. 2022

1. ZM bere na vědomí platnost voleb patnáctičlenného zastupitelstva města.
2. ZM konstatuje, že všichni přítomní členové zastupitelstva města složili bez výhrad slib ve znění stanoveném zákonem.

3. ZM schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
4. ZM stanovuje počet místostarostů na jednoho.
5. ZM stanovuje počet dlouhodobě uvolněných členů
zastupitelstva města na tři, a to starostu, místostarostu
a jeden další člen rady města.
6. ZM schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty.
7. ZM volí do funkce starosty města Slavkov u Brna
pana Bc. Michala Boudného.
8. ZM volí do funkce místostarostky města Slavkova
u Brna paní Ing. Marii Jedličkovou.
9. ZM schvaluje veřejnou volbu členů rady města.
10. ZM volí do funkce člena rady města Slavkova
u Brna paní Mgr. Janu Bangovou.
11. ZM volí do funkce člena rady města Slavkov
u Brna pana Mgr. Petra Jeřábka.
12. ZM volí do funkce člena rady města paní Bc. Veroniku Slámovou.
13. ZM určuje, že pro funkci člena rady města Slavkov u Brna bude paní Bc. Veronika Slámová uvolněna
od 18. 10. 2022.
14. ZM zřizuje sedmičlenný finanční výbor. ZM zřizuje
sedmičlenný kontrolní výbor.
15. ZM pověřuje následující členy zastupitelstva
města výkonem funkce oddávajícího: paní Vendula
Andrlová, Mgr. Jana Bangová, Bc. Michal Boudný, pan
Jan Ehrenberger, Ing. Hynek Charvat, Ing. Ivan Charvát, pan Adam Janek, Ing. Marie Jedličková, Mgr. Petr
Jeřábek, Mgr. Přemysl Jeřábek, Mgr. Vladislava Kulhánková, Bc. Elvíra Patáková, MBA., Bc. Veronika Slá-

Koupaliště letos navštívilo přes
32 tisíc lidí
Teplé léto a plavání bez hygienických omezení letos na slavkovské koupaliště přilákalo
přes 32 tisíc návštěvníků. To je o téměř než
4000 plavců více než v sezóně 2021. Po dvou
letech trvání protiepidemických opatření si
návštěvníci mohli užívat letních radovánek
bez omezení. Počasí bylo výčtem slunečních
tropických dní vstřícné – koupaliště mohlo
být v provozu od června do srpna celkem 75
dní. Kvůli dešti a chladným teplotám byly
TSMS
brány zavřeny pouze 17 dní.

Foto: Pavel Maleček

VAROVÁNÍ: Nové falešné weby
napodobují doménu MPSV
V poslední době vznikly nové falešné internetové stránky, které se tváří jako web
ministerstva práce a sociálních věcí. Odkazy
na ně lidé často dostávají SMS zprávami nebo
e-maily. Tyto weby nabízí „formuláře“ k příspěvku na bydlení a uživatele nabádají, aby
se přihlásil bankovní identitou. Jde ale o podvod a lidé tak mohou přijít o peníze na svých
účtech. MPSV spolupracuje s Národním

DĚLNÍK
VE SBĚRNÉM
DVOŘE
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úřadem pro kybernetickou bezpečnost, sdružením CZ.NIC i policií. Zatím se podařilo
zablokovat desítky falešných webů. Jediné
stránky resortu mají doménu mpsv.cz.
MPSV zároveň pokračuje v přímém oslovování těch, kdo mají nárok na některou z forem pomoci státu. Oficiální SMS zprávu tak
mohou dostat ti, kdo mají nárok na přídavky
vs
na děti.

Pro sběrný dvůr odpadů ve Slavkově u Brna
hledáme fyzicky zdatného zaměstnance-důchodce.
Pracovní doba: pondělí a středa 13–18 h.
sobota
8–13 h.
Požadujeme: z dravotní způsobilost, znalost práce
na PC
Nabízíme: práci ve stabilní společnosti, stravenky
Telefon: 732 759 900

mová. Při výkonu této funkce budou užívat závěsný
odznak.
16. ZM schvaluje s účinností od 17. 10. 2022 odměny
členů zastupitelstva v následující výši: Člen rady města 8.687 Kč; Předseda výboru zastupitelstva 4.343 Kč;
Předseda komise rady 4.343 Kč; Člen komise rady 0 Kč;
Člen výboru zastupitelstva 0 Kč; Člen zastupitelstva
města 2.171 Kč. Souběh funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: Člen rady města a současně předseda výboru nebo komise 10.859 Kč; Člen zastupitelstva města
a současně předseda výboru nebo komise 4.343 Kč.
V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode
dne složení slibu. Neuvolněnému členu zastupitelstva
města pověřenému k přijímání vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství se odměna poskytovaná za měsíc zvyšuje o částku 250 Kč/obřad, nejvýše však o částku 2.000 Kč (§ 74 odst. 1 zákona o obcích). Starostovi,
místostarostovi a členovi zastupitelstva města pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu
vstupují do manželství, náleží z rozpočtu města příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku
ve výši 500 Kč za den, ve kterém se koná veřejný obřad
(§ 80 odst. 1 písm. a) zákona o obcích). Členovi zastupitelstva města se z rozpočtu města poskytne příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku
ve výši 500 Kč za den, ve kterém se veřejný obřad koná.
Jedná se o vítání občánků, zlaté (stříbrné, diamantové)
svatby či udělení čestného občanství (§ 80 odst. 1 písm.
b) zákona o obcích).
Úplné znění na www.slavkov.cz


Bioodpad naposledy
svezeme v týdnu
od 14. listopadu

Hnědé nádoby na biologický odpad
budou technické služby svážet naposledy
ve 46. týdnu – tedy od pondělí 14. listopadu do středy 16. listopadu. Zelené kontejnery pak budou v ulicích rozmístěny
do konce listopadu. Poté budou na několika místech ve Slavkově rozmístěny velkoobjemové kontejnery pro zimní odkládání
zeleného odpadu. Lokaci ještě upřesníme.
Obnova svozu hnědých popelnic se plánuje opět na jaře – po ukončení zimní sezóny,
kdy musí být svozové vozy v pohotovosti
kvůli údržbě silnic a chodníků.

Hřbitov bude na „dušičky“
a Vánoce otevřený do 21 h.

V období svátku „Památky zesnulých“
bude otvírací doba od 28. 10. do 8. 11.
2022 prodloužena od 7 do 21 h. Stejně tak
bude v tomto čase prodloužena i na svátky
vánoční od 23. do 27. 12. 2022.
Standardní zimní otevírací doba hřbitova je od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2023 v čase
TSMS
8–17 h.

Foto: Pavel Maleček
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Oprava průtahu městem jde do finále. Řidiči už
projedou po nové silnici bez výrazného omezení

Nový povrch na Špitálské • Foto: 4x Pavel Maleček

Slavkov si po dvou letech může oddechnout. Největší dopravní stavba, která se
ve městě v posledních desetiletích odehrála
v obytné části města, jde do finále. Řidiči se
tak již mohou projet po novém povrchu silnice
III/0501 v délce téměř tří kilometrů. Výrazně
se také proměnily samotné ulice, jichž se stavba dotkla: Špitálská, Kollárova, Slovákova,
část ČSA, B. Němcové, Lidická a Bučovická.
V těchto ulicích jsou nové chodníky, vznikly
bezpečné přechody pro chodce, včetně dvou
zcela nových (u Penny na Špitálské a u benzinky v Bučovické). Novinkou je také kruhová křižovatka pod náměstím, moderní veřejné
osvětlení, parkovací stání i přehledné křížení
ulic. Ještě do konce roku začnou zahradníci také s výsadbou zeleně ve vzniklých ostrůvcích. Pokračovat pak budou v příštím roce.

Výjezd na Bučovice

Křižovatka ul. Kollárovy a Špitálské

Přestože silnice bude již průjezdná a zmizí
zákazové značky, stavební práce zcela neutichnou ani v chladných dnech. Stavaři musí
ještě dokončit část ulice Slovákovy (mezi
ulicí Nerudovou a kruhovou křižovatkou).
Kvůli asfaltování budou muset úsek ještě
na cca dva dny uzavřít. Stane se tak až po dušičkovém víkendu – tedy po 2. listopadu.
Dokončovat se budou také nedodělky mimo
silnici.
„Mám obrovskou radost, že tento projekt
spěje ke zdárnému konci. Děkuji dotčeným
Slavkovákům za trpělivost. Věřím, že výsledek za všechna ta omezení stojí. Samozřejmě
si ještě musíme pohlídat detaily, abychom
mohli stavbu řádně zkolaudovat. Ani poté
však v ulicích neskončíme – spolu se zahradníky se budeme věnovat ozelenění, které bude
v duchu již vybudovaných částí,“ uvedl starosta Michal Boudný.
Rekonstrukce průtahu je společným projektem Jihomoravského kraje a města Slavkov u Brna. Začala na jaře roku 2021 a končí
na konci roku 2022. Samotné realizaci předcházela téměř šestiletá příprava. Kompletní
oprava silnice „od Penny až po křižovatku
k silnici I/50“ byla projektem vlastníka komunikace – tedy Jihomoravského kraje. Zbylé
stavby (chodníky, veřejné osvětlení, parko-

Lampionový průvod bude!
Po dvou letech nemůže
chybět ani tradiční lampionový průvod. Uskuteční 12.
listopadu. Sraz bude v 17
hodin za kostelem ve Slavkově, odkud vyrazí průvod,
aby prošel městem za doprovodu dechové kapely.
Skončí na náměstí, kde
bude hořet oheň, vonět svařák a děti dostanou špekáčky. Samozřejmě bude také
Foto: archiv MÚ
vyhlášena soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vyrobený lampion.
Jak je již zvykem i letos proběhne v rámci
lampionového průvodu soutěž o nejoriginálnější vlastnoručně vyrobený lampion. Sou-

těžit se bude v kategoriích:
děti předškolní, děti první
stupeň, děti druhý stupeň,
dospělí a rodinné týmy.
Lampiony budou hodnoceny odbornou komisí slavkovských výtvarnic a umělkyň. Po skončení průvodu
budou na náměstí vyhlášeny vždy tři první lampiony
v každé kategorii.
Prosíme všechny zájemce
o účast v soutěži, aby se dostavili na sraz o něco dříve a mohli tak předvést svůj lampion hodnoticí komisi.
Akci pořádá Austerlitz Adventure ve spolupráci s městem Slavkov u Brna.
vs

vací stání, ozelenění) pak šly na vrub města
Slavkov u Brna. Náklady na projekt byly 116
milionů korun, 36 milionů korun šlo z městské pokladny.

Co všechno vzniklo?

• Oprava silnice III/0501, povrchové úpravy
a chodníky podél silnice.
• Kompletní oprava silnice III/0501 včetně
povrchu – Špitálská (křižovatka u Penny),
Kollárova, Slovákova, ulice ČSA, B. Němcové, Lidická, Bučovická až po připojení
na silnici I/50.
• Kompletní rekonstrukce chodníků po celé
délce silnice.
• Nová kruhová křižovatka pod Palackého náměstím s přechody pro chodce.
• LED veřejné osvětlení.
• Odstavné plochy pro auta – ČSA, B. Němcové, ulice Špitálská – téměř v celé délce severní strany, část ulice Kollárovy – západní
strana, Slovákova – několik míst po obou
stranách (zejména u ubytovny), ulice Bučovická – po obou stranách v téměř celé délce
(mimo zastávku a vjezdy).
• Bezpečné přechody pro chodce a dva zcela
nové (Špitálská u Penny a Bučovická u benzinky).
vs
• Zpřehlednění křižovatek.

Rozsvícení vánočního
stromu

Palackého náměstí opět osvětlí vánoční
strom. Slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby se uskuteční v neděli 27. listopadu
v 16.30 h. Adventní atmosféru opět vytvoří
děti ze Základní umělecké školy Františka
France pásmem koled. Na náměstí budou
také
stánky
s občerstvením.
V souvislosti s touto akcí
bude uzavřeno
Palackého náměstí v úseku
od ulice Husovy po ulici Brněnskou.
vs
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Klub seniorů informuje
A máme to
tady,
podzim
jako
malovaný, příroda hýří
barvami a nám
maximálně zesvětlají vlasy nebo vypadají.
Na rozdíl od přírody, kdy se listí
objeví znovu, tady nic. Ohlédneme se tedy nejprve za tím, co se
událo koncem října v okolí našeho
města. 28. září si prošlo 14 seniorů
s 6 vnoučaty trasu od Červeného
kříže přes Kloboučky až do Bučovic. Krásná vycházka s množstvím
nalezených hub, což zvýraznilo
radost všech a pro nás potvrzení,
Lokalita u Červeného kříže • Foto: 3x archiv KS
že houby dobře znali, neb všichni jsou dodnes s námi. 5. října se uskutečnil
a s velkou vervou se snažili využít toho, čím
pochod burčákový, což si užívali ti starší
naše Morava oplývá. 12. října jsme si užili
krás podzimu se všemi kouzelnými barvami
přírody, s kouzelnými výhledy na široké okolí
Slavkovska a Bučovicka. Všechna čest organizátorovi, panu Františkovi, že všichni, kteří
začnou trasu, ji taky dokončí. Tato pohodová
turistika je pochopitelně provázena i dobrou
náladou všech. Klubovna bude od listopadu,
vzhledem k posunutému času, otevřena od 14
do 16 hodin každé pondělí. Pro ty, co měli
zájem, se uskuteční v Brně zábavné divadelní
představení Brněnské pověsti, určené hlavně dětem a ostatním pro poučení. Zajímavá
byla návštěva představení v Janáčkově opeře,
Růžový kavalír, velká část jela s představou,
že jedou na operetu a co čert nechtěl, byla to
opera. Nebyl to Johann Strauss, ale Richard.

Výprava úžasná, pěvecké výkony
výborné, ale jednoduchý děj nás
mnohé zmáhal, neb jaksi neutíkal. Budiž chvála, že v této opeře
nikdo neumřel. Nakonec v pátek
9. 12. zveme všechny členy senior
klubu na vánoční posezení, které
se uskuteční v restauraci Bonaparte a pochopitelně všichni, co
máte chuť a odvahu, přineste své
vanilkové rohlíčky, aby jejich
kvalitu a chuť mohla posoudit porota a vynést nad nimi ortel. Přeji
za všechny zdraví, dobrou náladu
a chuť se bavit.
Klub Seniorů Slavkov u Brna z.s.

Černčínská lípa

Ondráš dětem: čtyři výchovná hudebně-taneční
představení pro slavkovské školy
Jak se mají chovat malé děti i dospělí? Proč
jsou drogy nebezpečné? Nejen na tyto otázky
se snažily odpovědět výchovné koncerty z dílny Vojenského uměleckého souboru Ondráš,
na které byly pozvány všechny děti ze slavkovských základních škol. Čtyři představení
ve dvou dnech v sále SC Bonaparte navštívilo
téměř 1200 dětí. Program Svět hraček byl určený pro menší děti prvního stupně. Barevné
hudebně-taneční vystoupení vyprávělo příběh
malého chlapce Rudolfa, který se ocitl ve světě
hraček, do kterého jej zavedla panenka Káťa.

Foto: 2x archiv MÚ

V něm se setkal například s roboty, medvídkem,
pastelkami, včelkami, vojáčkem nebo koníkem.
Postupně však zjišťuje, že stejně jako děti,
i hračky se nechovají vždy správně. Společně
s Káťou se Rudolf snaží hračky napravit a přitom si uvědomuje, že i on sám se nechoval vždy
nejlépe. Poučí se a podaří se mu napravit i sebe?
Druhý den byli starší žáci pozváni na představení Přízraky ulice. Sledovali tak příběh
dvou mladých dívek, Katky a Žofky, které
jsou kamarádky, přestože je každá úplně jiná.
Katka je docela normální holka, ve škole je

pečlivá a smysluplně tráví volný čas. Žofie je
tak trochu rebelka, dokáže se dostat do špatné party a nebojí se ani experimentovat...
V hodinovém představení s nimi děti prožily
celý den, během kterého se může vše změnit
na základě jediného rozhodnutí. Představením
provázel pan Etiketa, který upozornil na nebezpečí spojené s užíváním návykových látek.
Oba programy byly odehrány zdarma v rámci programu Jihomoravského kraje. Děkujeme
Vojenskému uměleckému souboru Ondráš
za další úžasnou podívanou a spolupráci! vs
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Vánoční koncert Martina Křížky a jeho přátel ve Slavkově
Vážení příznivci pohodové
předvánoční hudební atmosféry.
Dovolte mi Vás opět po roce pozvat na vánoční koncert do Společenského centra Bonaparte, který
je naplánován na 17. prosince
od 19 hodin ve velkém sále.
Letos je to již 10 let, kdy jsem
se poprvé rozhodl uspořádat svůj
vánoční koncert a tehdy jsem vůbec netušil, že Vás budu i po tak
dlouhé době opět zvát na další. Je
to jen díky Vám a Vaší přízni, že
i po tolika letech můžeme takovou
akci zorganizovat a díky Vašim
ohlasům z předešlých let máme
Vánoční koncert • Foto: archiv autora
motivaci koncert posunovat dál
Klímka, hudebníka, který účinkoval a stále
a dál a zvát stále nové skvělé hosty. Za ta léta
účinkuje po boku mnoha známých hudebních
u nás vystoupili mimo jiné např. Hana Holišová, Marta Matějová, Aleš Slanina, Bohuš
osobností jako byl např. Karel Gott. Můžeme jej vídat také na stejném pódiu s Monkey
Matuš, Andrea Zelová, Ján Jackuliak, Viktoria Matušovová, Světlana Janotová, Kristýna
Bussines, Petrem Kolářem, Kamilem Střihavkou, kapelou Sexy Dancers, BalageBand nebo
Daňhelová, Zdeněk Plech a mnoho dalších.
při vystoupeních kapely Vltava, kde je Ondra
Každý rok máme také tu čest být doprovázeni skvělou kapelou pod vedením Ondřeje
domovským členem. Kdo se rád dívá na zá-

bavný pořad Máme rádi Česko,
jistě nepřehlédl Ondru v roli saxofonisty a flétnisty v kapele Jana
Maxiána.
Vánoční koncert ve Slavkově
také doplní, stejně jako v minulých letech, smyčcový kvartet Indigo. Další účinkující bych Vám
rád představil v listopadovém vydání zpravodaje.
Bohužel, v posledních letech
nebyla doba příliš podobným akcím nakloněna, a proto jsme dva
poslední roky museli koncert
odvolat. Pevně věřím, že letošní
prosinec nám vše vynahradí a my
se společně opět ponoříme do pohodové a odlehčené předvánoční atmosféry.
Společně s ostatními účinkujícími se budeme na Vás velmi těšit!
Vstupenky již nyní můžete zakoupit v předprodeji na informačním centru ve Slavkově
nebo online na stránkách www.zamek-slavkov.cz v sekci předprodej.
Martin Křížka

Zámek Slavkov – Austerlitz

www.zamek-slavkov.cz

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

23. ročník slavnostního koncertu Z operety do operety
a 20. výročí založení České společnosti Johann Strauss ve Slavkově u Brna
V sobotu 1. října 2022 v 18 hodin se v Historickém sále Zámku Slavkov – Austerlitz
uskutečnil již 23. ročník slavnostního koncertu
Z operety do operety. Letos bylo tradiční setkání operetních příznivců o to významnější, že se
slavilo i 20 let od vzniku České společnosti Johann Strauss, která má své oficiální sídlo právě

Foto: 2x Radek Lánský

na Zámku Slavkov – Austerlitz. Vyprodaný
sál byl svědkem nevšedního koncertu, který
prezentoval populární hudbu 19. a 20. století.
Sólisté večera sopranistka Luisa Albrechtová
a tenor Juraj Nociar potěšili posluchače nejen
krásnými hlasy, ale také skvělými hereckými
výkony. Orchestr Die flotten Geister pod vedením koncertního mistra
a dirigenta Jiřího Pospíchala
předvedl profesionální výkon
a sympatickou radost ze hry.
1. října by oslavil své narozeniny také zakladatel slavkovské operetní tradice a pozořický rodák pan Jiří Preisinger.
Vzpomenuli jsme na něj a navázali na poctivou muzikantskou práci, kterou vytvořil.
Z koncertu všichni odcházeli
spokojeni, obohaceni a posíle-

Mikuláš na zámku s čertovskými
prohlídkami podzemí
Zámek Slavkov – Austerlitz ve spolupráci se
spolkem Per Vobis pro vás tradičně připravují
Mikulášský program na neděli 4. 12. 2022.
V podzemí budou probíhat prohlídky s čerty pro děti od 3 let s doprovodem a následně si
půjdou děti pro nadílku za Mikulášem do zámecké kaple. Vstupy na prohlídku jsou ve 13,
14 a 15 hod. a vzhledem k omezené kapacitě
je nutná rezervace a platba předem na informačním centru (tel. 513 034 156, platba osobně do týdne od rezervace).

Pokud s dětmi na prohlídku s čerty jít nechcete, ale máte zájem o samotnou nadílku,
bude bez prohlídky v 16 hod. (počet balíčků je
omezený, takže je rezervace a platba předem
nutná, a to nejpozději do 25. 11. 2022 nebo
do vyprodání). Děti mohou přijít také do vstupní haly zámku, která se v čase 13–16 hod. promění na Ježíškovu poštu. Mohou si napsat nebo
nakreslit dopis ježíškovi, vyrobit si obálku a se
speciálním razítkem vhodit do schránky.
Těšíme se na vás.
ZS-A

ni. Ze všech tváří zářily úsměvy, spokojenost,
vděk za krásný zážitek. Hlavní organizátorka
paní Věruška Chalupecká se s velkým vděkem
obrací ke svému publiku, které dokáže na koncertě vytvořit vynikající atmosféru.
Děkujeme…
Kateřina Jiráková, moderátorka koncertu
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Poklady nejen z depozitářů
Ve sbírkovém fondu Zámku Slavkov – Austerlitz se nachází množství zajímavých předmětů z různých oblastí lidské činnosti. Setkat
se s nimi můžete v expozicích a při příležitostných výstavách.

Víte že…

první samovary se objevily v Číně? Byly
však používány pouze k ohřívání vody. Samovary k přípravě čaje se začaly vyrábět až
v Rusku v polovině 18. století. Centrem výroby samovarů se stala Tula, kde v roce 1778
vznikla první specializovaná dílna na výrobu
samovarů – doložená rovněž písemně. V roce
1803 měl závod již 26 zaměstnanců. Samovary se vyráběly z mosazi, mědi, alpaky a po-

stupně i z nerezového materiálu. Není bez
zajímavosti, že ještě na počátku 19. století se
samovary prodávaly „na váhu“.
Samovary se lišily jak tvarem, tak způsobem ohřevu vody. Šlo o velmi zdobné a řemeslně náročné výrobky. K ohřevu se používalo dřevěné uhlí, líh, petrolej, ve 20. století
rovněž elektřina. Pořízení samovarů nebylo
nejlevnější záležitostí, proto se ve střední Evropě objevují pouze v bohatších rodinách, kde
se staly symbolem luxusu.
Samovary a další zajímavé předměty můžete spatřit na výstavě „Od hlíny k hliníku aneb
Z domácností našich babiček“. Výstava potrvá do 10. 12. 2022.
Vladimíra Zichová, Zámek Slavkov – Austerlitz

Secesní lihový samovar z konce 19. století. Ze sbírek ZS-A

Svatomartinské slavnosti
Srdečně vás zveme na Svatomartinské
slavnosti, které se budou konat na nádvoří
zámku Slavkov – Austerlitz v sobotu 12.
11. od 10 do 16 hodin.
Bude zde probíhat dobový jarmark
s produkty od regionálních výrobců různých dobrot a delikates, které získaly ocenění ,,Regionální potravina“ a ,,Chuť jižní
Moravy“ (zabijačkové a masové speciali-

ty, kravské a kozí sýry, paštiky, perníčky,
domácí koláče, pečivo, dárky atd.). V 11
hodin přijede svatý Martin s koňskou družinou, která povozí vaše děti na nádvoří
zámku. Tvořivé dílničky a malování na obličej. Nebude chybět ochutnávka svatomartinských a mladých vín. Vstup zdarma.
V Zámecké restauraci Austerlitz se budou podávat pečené husy.
ZS-A
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Už jsme zase na startu...
Poprvé jsme v naší mateřské škole přivítali 84 nových
dětí. Počáteční slzičky, ostych a někdy i strach z nového a neznámého
většinou postupně pominuly. V září jsme se
postupně seznamovali s novými kamarády
a prostředím mateřské školy. Začali jsme si
společně vytvářet pravidla, která musíme dodržovat, aby se nám v kolektivu třídy líbilo
a abychom se do školky těšili a byli v ní rádi.
Podzim už zaklepal na dveře. V naší výchovně vzdělávací práci s dětmi se snažíme co
nejvíce prožít, prozkoumat, vyzkoušet a vypozorovat. Náplň jednotlivých dnů v MŠ Zvídálek je rozmanitá. Hned v září jsme navštívili
oblastní výstavy ovoce a zeleniny, kterou doprovázely i výtvarné práce našich dětí. Na tuto
výstavu navázala velkolepá vesmírná podívaná
v zámeckém parku. Už od zámku děti nadšeně pozorovaly a zkoumaly, co se to před námi
objevilo. Když jsme přišli blíž, děti ohromily
modely nafukovacích vesmírných těles. Celou
cestu do mateřské školy si povídaly o tom, jak
budou doma rodičům vyprávět co viděly a třeba
je i přesvědčí, aby tam s nimi zašli ještě jednou.
Učitelky ze třídy Štěňátka

Planety v zámeckém parku • Foto: archiv MŠ

Základy programování a roboti mají
v MŠ Zvídálek zelenou
Hra je pro děti jednou z hlavních forem objevování světa.
V současné době se nejen ve školách, ale už i v předškolním
vzdělávání stále ve větší míře
uplatňují robotické a programovatelné hračky, které přirozenou
cestou rozvíjí zájem dětí o moderní technologie. Na základě
Národního plánu obnovy, fondu
Evropské unie – Next Generation
EU, nám byla poskytnuta dotace
na pořízení učebních pomůcek
využitelných pro rozvoj informativního myšlení dětí a jejich digiFoto: 3x archiv MŠ
tálních kompetencí. Díky těmto
finančním prostředkům mají děti možnost lépe
rozpohybování tohoto robůtka. Jeho úkolem je bezchybchápat, jak vlastně roboti fungují, hravou formou získávat základy programování (učí se
ně dojet na určené místo. Nic
zadávat robotům jednoduché příkazy) a objevšak není náhoda. Vždy je
vovat kouzelný svět chytrých programovateltřeba si řádně promyslet, ktených hraček (robotů). Dovolte, abychom Vám
ré kroky ho do cíle dovedou
nákup některých z nich představili.
a které ne. Děti se naučí praBeeboty jsou robotické včely, pro jejichž
covat s chybou, nevzdávat
ovládání je třeba hledat a pochopit způsob
se, ale hledat a nacházet nová
řešení. Beebot se ovládá pomocí tlačítek a už i tříletým
dětem se v jeho programování velmi daří. Předškolní děti
již samostatně naprogramují
i trošku obtížnější robotickou myš. Pokročilejší robotickou technologii pak představuje chytrý
nabíjecí elektrický vláček s dráhou Intelino
Smart Train, který umí načítat barevné kódy
a děti se těší, jak si ho po získání větších zkušeností také brzy vyzkouší. Do světa plného
tajemství a badatelských dovedností z přírodovědných i technických oborů a k posílení

vlastní motivace i podnícení zájmu dětí k dalšímu zkoumání, experimentování a objevování (například struktury různých materiálů,
přírodnin, barev, tvarů…) bude třídám sloužit
bezdrátový mikroskop a světelný panel.
Díky dotaci mohla naše MŠ zakoupit i interaktivní panel s výukovými programy, který
je navržen tak, aby poskytoval širší a zajímavější možnosti výuky, přispíval k oživení
práce s dětmi a napomáhal jejich větší aktivizaci. Náměty, inspiraci i rady a informace jak
s tímto novým zařízením a jeho aplikacemi
pracovat se paní učitelky dozví na probíhajícím školení. Doufáme, že nám poskytne cenné rady, náměty a celou řadu inspirací.
Jitka Bajerová, Marie Vránová, třída Kuřátka

Hudební večer žáků

Hudební večer žáků se bude konat
10. listopadu v 18 hod. v sále ZUŠ na Komenského náměstí.
jj
Srdečně zveme!
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Základní škola Komenského

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

www.zskomslavkov.cz

Nový školní rok
Nový školní rok zahájila základní škola
Komenského s rekordním počtem žáků i zaměstnanců. Ve 29 třídách základní školy se
vzdělává celkem 717 žáků, z celkového počtu je 393 dětí přihlášeno k trvalému pobytu
ve Slavkově u Brna, 28 dětí má trvalý pobyt
mimo území naší republiky a zbývajících 296
dětí do Slavkova dojíždí. Přípravnou třídu navštěvuje 14 předškoláků. Žáky vzdělává celkem 50 učitelů spolu se 14 asistenty pedagoga
a zájmové vzdělávání zajišťuje 7 vychovatelek ve školní družině a školním klubu.
Školní jídelna připravuje stravu i pro sousední mateřskou školu a zajišťuje stravování pro žáky základní školy Tyršova. Provoz
v těchto podmínkách je opravdu náročný
a z organizačních důvodů není možno vyhovět žádostem o přednostní výdej stravy pro
určité skupiny žáků nebo pro jednotlivce.
Pracovnice školní jídelny i dohlížející pedagogové dělají maximum pro plynulý výdej
stravy, ale i přes tuto skutečnost se v některé
dny může prodloužit doba čekání na vydání

oběda. S touto skutečností je nutné počítat při
plánování odpoledních zájmových aktivit dětí
a rovněž spojů pro dojíždějící žáky.
Vedení města se naplněností slavkovských

škol intenzivně zabývá a má připraveny varianty pro zajištění dostatečného počtu míst
v základním školství i pro vybudování kvalitního zázemí pro žáky.
Věra Babicová

Vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš
První říjnový týden měli žáci ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna příležitost zúčastnit se zajímavé kulturní, současně i výukové
a preventivní akce, kterou pro ně připravili
členové Vojenského uměleckého souboru
Ondráš.
Dne 5. října se představili nejprve 1. stupni
s vystoupením Svět hraček. Děti se zde seznámily s hlavním hrdinou Rudolfem a jeho
průvodkyní panenkou Káťou. V tomto světě

Rudolf poznal, že hračky se také nechovají
vždy správně. Při pokusu o jejich nápravu si
sám uvědomil, že ani jeho rozhodnutí a chování nebyly vždy nejlepší.
Dne 6. října si naši divadelní hosté přichystali vystoupení Přízraky ulice pro 2. stupeň ZŠ. Zde diváci poznali kamarádky Káťu
a Žofku. V příběhu těchto dvou dívek průvodce pan Etiketa upozorňuje na užívání návykových látek a na to, že jedno špatné rozhodnutí

může ovlivnit zbytek života. Svou cestu si vybírá každý sám, je to jen jeho volba.
Vystoupení byla proložena moderními tanci. Zároveň jsme si poslechli i známé písně,
které si někteří jistě pobrukovali ještě po zbytek odpoledne.
Děkujeme Vojenskému uměleckému souboru Ondráš za zpestření podzimních říjnových dnů a zajímavé zpracování tématu.
Stanislava Rosenbergová

Ocenění ve výtvarné soutěži
Že se ve výtvarné výchově nebojíme výzev, svědčí i to, že jsme se v minulém školním roce zúčastnili hned
několika výtvarných soutěží. Jednou
z nich byla výtvarná výzva na téma:
Komu se nelení, tomu se zelení…
aneb Obrazy ze života řemeslníků,
zahradníků, bylinkářek a všech pracovitých pohádkových hrdinů. Výtvarná
výzva byla vyhlášena nadačním fondem v Jičíně, kde také v rámci 31. ročníku festivalu Jičín – město pohádky

získaly od pohádkové poroty čestné
uznání dvě šikovné výtvarnice Ema
Lujsa Záhoranská a Kateřina Rumlová. Slavnostní předávání proběhlo
na pódiu dne 10. září v rámci festivalu. Ocenění si děvčata převzala od samotného patrona hlavního města pohádky Jiřího Lábuse. Emě a Kateřině
moc gratulujeme a těšíme se na další
výtvarné úspěchy. Rodičům děkuji
za poskytnuté fotografie z předávání
Markéta Komárková
ocenění.

Oceněné žačky s Jiřím Lábusem • Foto: 5x archiv školy
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Putování k propadání – geologická exkurze
V pátek 23. září naši deváťáci během celodenní cykloexkurze s názvem „Život ve (i na)
vápenci“ navštívili přírodně i geologicky zajímavá místa v CHKO Moravský kras.
Výlet začal na Rychtě (pracoviště Lipky)
v obci Krásensko na Drahanské vrchovině,
kde si žáci rozdělili kola a absolvovali krátké
cyklistické školení. Společně pak na kolech
projížděli krajinu kolem Ostrova u Macochy
a pátrali, jaká tajemství skrývá nadzemní
i podzemní krajina. Během putování zažili
spoustu adrenalinových zážitků při zdolávání
nepřístupných jeskyní.
Všichni žáci se vraceli sice unavení, ale
bohatší o nové zážitky a vědomosti. Celkový dojem byl umocněn krásným počasím
a profesionálním přístupem našich průvodců
sf
z Lipky.

Přespolní běh ve Vyškově
aneb „Utíkej, Forreste!“

V pátek 30. září se na vyškovském stadionu konal přespolní běh pro žáky druhého
stupně. Závod byl rozdělen do čtyř kategorií
podle ročníku a pohlaví, tedy dívky a chlapci 6. a 7. třídy, dívky a chlapci 8. a 9. třídy.
Naše škola vyslala závodníky do všech kategorií, celkem odjelo reprezentovat 22 žáků.
Pro mladší kategorii žákyň byla určena trasa 1100 metrů, mladší žáci a starší žákyně
běželi shodně dlouhou trať na 1600 metrů
a starší žáci uběhli nejdelší okruh o délce
2200 metrů. Okruh začínal na vyškovském
oválu, dále pokračoval parkem a končil opět
na stadionu. V sychravém počasí předváděli
naši reprezentanti pěkné výkony. Největšího úspěchu dosáhla Natalie Pischová, která
po fantastickém finiši ve stylu legendárního
Zátopka předběhla několik svých soupeřek
a vyběhla si tak skvělé bronzové místo.
V celkovém bodování družstev nejlépe dopadly mladší žákyně, které obsadily druhou
příčku. Na stupních vítězů obdržely medaili tyto dívky: Natalie Pischová, Zuzana
Fialová, Julie Fialová, Markéta Schwecová
a Alena Kusalová.
Všem žákům děkuji za předvedené výkony a vzornou reprezentaci školy a pořadatelům zase za hladký průběh.
jl

Geologická cykloexkurze • Foto: 3x archiv školy

Dopravní hřiště
Ve čtvrtek 15. září a v úterý 20. září navštívili žáci čtvrtých tříd dětské dopravní hřiště
ve Vyškově. Počasí sice nebylo nejkrásnější,
ale přesto si všichni mohli vyzkoušet znalosti pravidel pro bezpečnou jízdu na silnicích
v teorii i praxi. Teoretickou část děti zvládly
poměrně lehce v učebně, pomocí videoobrazů
Besipu si zopakovaly zejména pravidla týkající se pohybu cyklistů a chodců na silnici.
Praktická část se odehrávala přímo na hřišti, kde se ukázalo, že samotná teorie dětem
nestačí. Dovednosti jízdy na kole se mnozí
ještě učí. Je třeba umět řídit jen jednou rukou
a ukazovat změnu směru, ohlížet se za sebe
a mít přehled o provozu kolem sebe. Co teprve, když se do cesty připlete nějaká překážka,
které je třeba se vyhnout? A těch dopravních
značek – zákazových, příkazových, pravidlo
pravé ruky a dávání přednosti v jízdě…!
Celá akce proběhla v rámci spolupráce se

Čtvrťáci na dopravním hřišti

slavkovským odborem dopravy, jenž finančně
zajistil i autobusovou dopravu dětí na dopravní hřiště a zpět.
hp

Kulturní zážitek s VUS Ondráš
Ve středu a ve čtvrtek měli žáci naší školy
příležitost se zdarma zúčastnit představení
vojenského uměleckého souboru Ondráš.
Nejprve zhlédli mladší žáci představení nazvané „Svět hraček“, jehož cílem je prostřednictvím příběhu, v němž se Rudolf a Káťa
snaží napravit svět hraček a přitom si uvědomují i své vlastní chyby, poukázat na mravní,
společenské a socializační dovednosti dítěte.
Druhý den starší žáci viděli představení „Pří-

zraky ulice“, kde zase příběh dvou kamarádek nastínil, jak jednoduché může být pro
mladého člověka propadnout návykovým
látkám.
Představení, jímž provázel pan Etiketa,
bylo založeno na moderním tanci a hudbě,
takže bylo pro žáky velmi atraktivní a sklidilo zasloužený úspěch. Výborné zpracování
s profesionálními výkony účinkujících potěšilo žáky i vyučující.
pp

Věda a technika na zámku

Přespolní běh ve Vyškově

Žáci naší školy byli pozváni na akci, která
byla připravena pro širokou veřejnost i školy na nádvoří Zámku Slavkov – Austerlitz
a v prostorách SC Bonaparte. Mohli zhlédnout obří nafukovací modely vesmírných
těles z brněnské hvězdárny. Šesťáci navštívili mobilní digitárium s promítáním pořadů

o vesmíru. Páté třídy absolvovaly vědecké
pokusy v režii populárního zábavního parku
Vida!. Jedna čtvrtá třída využila kreativní dílny od centra volného času Lužánky. A sedmý
a osmý ročník navštívil digitální dílnu FabLab, kde se děti mohly seznámit s moderními
jp
technologiemi ve výrobě.

10/2022
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Krátké zprávy ze ZŠ Tyršova
Návštěva městské knihovny

Po celou dobu školní docházky se snažíme v žácích rozvíjet kladný vztah ke knihám
a k četbě. V naší škole máme malou školní
knihovnu, kde si žáci mohou půjčit většinu
knih z doporučené literatury a také si vybírat
další knihy podle svého zájmu.
Pro žáky 6. ročníku, z nichž mnozí už
jsou docela zkušenými čtenáři, pořádáme
pravidelně exkurzi do slavkovské městské
knihovny. Výjimkou nebyl ani letošní rok.
Paní knihovnice nám opět vyšla vstříc a přijala nás ve svém království. Dětem nejprve
vysvětlila, jak je knihovna uspořádaná, kde
jaké knihy najdou i pravidla pro jejich půjčování. Pak už si žáci mohli celou knihovnu
prohlédnout, podívat se na knihy a časopisy,
které je zaujaly, popřípadě se zeptat na to, co
je zajímalo.
Naše velké poděkování patří paní knihovnici Šárce Jeřábkové za velmi vlídné a milé
přijetí i za její čas, který nám věnovala. pp

tence, procházeli jsme se po povrchu měsíce
planety Jupiter, prolétli jsme kolem kosmického ledovce a byli svědky rozpadu komety,
na Plutu jsme viděli zasněžené ledovce a tmavé krátery.
Představení bylo postaveno na poznatcích
získaných meziplanetárními sondami v uplynulém půlstoletí.
zd

Výstava ovoce a zeleniny

I letos se žáci prvního stupně šli podívat
na výstavu ovoce a zeleniny, která probíhala
ve dnech 16. až 18. září v krásných prostorách
koníren slavkovského zámku. K vidění byly
opravdu ty nejlepší kousky z našich zahrádek.
Při pohledu na krásně ozdobené stoly, spoustu
zralého ovoce a barevné zeleniny všech různých druhů se dětem sbíhaly sliny. Nejvíce je
však zaujalo povídání o včelkách.
S výzdobou areálu pomohli i naši žáci svými výtvarnými pracemi. Za to jim patří poděkování vedení školy i pořadatelů výstavy.

Školní pořad – Planety:
Cesta Sluneční soustavou

Žáci pátého ročníku se při návštěvě brněnského planetária měli možnost seznámit se
s hvězdnou oblohou (ukázka několika jasných
hvězd, Mléčná dráha, nejnápadnější souhvězdí, planety). Součástí představení byl i průlet
vesmírem (Měsíc, Mars, Jupiter, Saturn, Uran
a Neptun). Na každém zmíněném vesmírném
tělese jsme se zastavili. Na Marsu jsme zkoumali možnou přítomnost života, u Saturnu
jsme měli možnost nahlédnout do jeho prs-

Foto: Vanda Eliášová

Veletrh práce a vzdělávání

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně,
Kontaktní pracoviště Vyškov ve spolupráci s Integrovanou střední školou Slavkov
u Brna a dalšími partnery pořádala ve čtvrtek 13. října 2022 XXIV. Veletrh vzdělávání
a pracovních příležitostí.
Naši žáci z osmého a devátého ročníku navštívili dopoledne v doprovodu učitelů areál
slavkovské střední školy s velmi dobře uspořádanou přehlídkou středních škol.
Odpoledne pak mohli zájemci i s rodiči
absolvovat ještě individuální návštěvu, která
možná pomůže při volbě dalšího studia žáků
jp
po dokončení základní školy.

Druháci v divadle Radost

Ve středu 12. října se žáci druhých tříd vypravili do divadla Radost v Brně na veselé
a zábavné představení „Kubula a Kuba Kubikula“ na motivy stejnojmenné knihy od Vladislava Vančury. Medvědář Kuba Kubikula
se svým medvědem Kubulou, mlsounem
a nezbedou, spolu chodí po světě a jednou
najdou nocleh v kovárně, kde se medvídek
Kubula skamarádí s kovářovou dcerkou
Lízinkou. Před spaním vypráví medvědář
Kubulovi o strašidle Barbuchovi. Medvídek
se strašně bál a z toho strachu se najednou
vyklubal Barbucha a prohlásil, že když si ho
vymysleli, tak už je neopustí a bude s nimi
všude chodit. A tak ti tři spolu prožili všelijaká dobrodružství. Dětem se představení
moc líbilo, o čemž svědčil i veliký potlesk
kn
na závěr.

Úspěšný začátek sezóny přespolních běhů
Nedílnou součástí atletického roku je podzimní „pozávodní“ část, věnovaná obecné
vytrvalosti. Ideální formou přípravy jsou pro
atlety přespolní běhy. Jedním z prvních, kterého se členové oddílu Atletika Slavkov u Brna,
byl tradiční Běh Slavkovem. Závod se konal
v sobotu 1. 10., a probíhal za krásného počasí
na cestách zámeckého parku a nádvoří. Medailové úspěchy měli naši členové následující:
• 650 m – Kategorie „Dívky I“: 1. místo – Ema
Lukšová
• 650 m – Kategorie „Hoši I“: 1. místo – Jáchym Křivda, 2. místo – Ondřej Navrátil
• 1000 m – Kategorie „Dívky II“: 1. místo –
Aneta Kalinová, 2. místo – Eliška Navrátilová, 3. místo – Klára Mikulková
• 1000 m – Kategorie „Hoši II“: 1. místo –
Dominik Szajer, 2. místo – Eduard Bílek,
3. místo – David Kotolan
• 2000 m – Kategorie „Dívky III“: 1. místo –
Emilly Holková, 2. místo – Michaela Kotolanová
• 2000 m – Kategorie „Dívky IV“: 1. místo –
Agáta Gejdošová, 2. místo – Zina Janíková
• 2000 m – Kategorie „Hoši III“: 1. místo –
Adam Kotolan, 3. místo – Kryštof Slezák
• 5000 m – Kategorie „Hoši V“: 1. místo –
Petr Odehnal.
V neděli 9. 10. se konal tradiční brněnský
Slatinský kros, který byl zároveň vypsán
jako Mistrovství jižní Moravy v přespolním

běhu. Tento prestižní status sliboval kvalitně obsazené startovní pole těmi nejlepšími
jihomoravskými běžci. Pořadatelé připravili
rozmanitou a náročnou trať, plnou technických pasáží s překážkami, kopečky, ostrými
zatáčkami, vedoucí na řadě povrchů od asfaltu, přes trávu, štěrk, písek i tartan. Fantastická medailová umístění zaznamenali zejména
slavkovští přípravkáři:
• 500 m – Nejmladší přípravka Hoši: 2. místo

Vítězové KLAP 2022 • Foto: archiv AS

– Jáchym Křivda, 3. místo – Ondřej Navrátil
• 500 m – Mladší přípravka Dívky: 2. místo
– Aneta Kalinová, 3. místo – Eliška Navrátilová
• 500 m – Mladší přípravka Hoši: 3. místo –
David Kotolan.
Sezóna „přespoláků“ zdaleka nekončí a tak
věříme, že se úspěchy slavkovských atletek
Trenéři atletiky
a atletů ještě rozrostou.
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Zlatý hattrick atletických přípravek
V sobotu 17. 10. hostil slavkovský stadion
finále již pátého ročníku Krajské ligy atletických přípravek, soutěže družstev, jejímž vrchol je tedy klání o jihomoravský mistrovský
titul. Mezi 13 týmů postupujících do finále
se nám letos podařilo jako jedinému oddílu
probojovat s oběma družstvy (A i B). S družstvem A jsme obhajovali vítězství z předchozích dvou ročníků.
Součtem 132,5 bodů jsme finále s náskokem neuvěřitelných 54 bodů před druhým
celkem zcela opanovali. „Od prvního mistrovského titulu z roku 2020 si každý rok říkáme, že děti daného ročníku jsou výjimečné
a něco podobného se už příště opakovat nebude. A pak přijde nové finále, a děti aktuálního
ročníku nám opět vyrazí dech. Trénovat tyto
děti je pro nás velkou radostí!“ dodává k tomu
za trenéry přípravek Honza Holoch.
Družstvo B je většinou sestaveno z mladších ročníků, kteří získávají závodní zkušenosti a v příštích letech budou tvořit páteř
týmu A. Mnohdy se jedná o děti o 2 až 3 roky
mladší než nejstarší děti z přípravek. Jejich
postup do finále byl tedy nad očekávání. O to
více si ceníme, že se jim podařilo porazit 4
„A“ družstva jiných oddílů.
Vítězství v jednotlivých disciplínách slavili: Adéla Procházková – 60 m a hod kriketovým míčkem; Natalie Pischová – 300 m a také
štafeta na 4 x 60 m ve složení Anna Jandlová,
Tomáš Kropáček, Markéta Novotná a Ondřej
Jachymiák.

Stříbro mladších žáků na mistrovství
JmK a postup ml. žáků a žákyň až
do finále MMaS

Soutěž družstev kategorie ml. žáků a žákyň
vrcholí postupně Mistrovstvím Jihomoravského kraje, semifinálem Mistrovství Moravy
a Slezska až po Mistrovství Moravy a Slezska (MMaS). Do těchto mistrovských soutěží
postupují vždy nejlepší družstva ze základních
soutěžních kol, resp. z jednotlivých krajských
mistrovství (pro semifinále a finále MMaS).
Na Mistrovství Jihomoravského kraje se
lépe dařilo družstvu hochů, kteří v nabité
konkurenci překvapivě vybojovali 2. místo.
Dívky skončily o pouhé 2 body za bronzovou
pozicí. Vítězství v disciplínách zaznamenali:
Jakub Burian – vrh koulí; Arnošt Nemuchovský – hod oštěpem a Igor Mráz – hod kriketovým míčkem.

Medailisté Mistrovství jižní Moravy v přespolním běhu

Semifinále MMaS bylo naopak výsledkově úspěšnější pro družstvo dívek, kterému se
podařilo i přes větší konkurenci skončit opět
na čtvrtém místě. Kluci se navzdory omluvenkám a nemocem prodrali na pátou pozici. Trenéři ml. žactva, Veronika Andrýsková
a Zdeněk Vičar, k tomu dodávají: „Zatímco 4.
místo holek z Mistrovství JmK bylo smolné
a všechny nás to mrzelo, 4. místo na semifinále MMaS bylo velkým úspěchem a důvodem k radosti. Hlavní ale bylo, že oba týmy
postoupily do finále MMaS.“ Na pomyslných
stupních vítězů stanuli: Anna Čižmárová – 2.
v hodu kriketovým míčkem; Igor Mráz – 2.
v hodu oštěpem a Julie Fialová – 3. ve vrhu
koulí.
Finálový závod MMaS družstev mladšího
žactva se konal 2. 10. v Kopřivnici. „Oba
týmy nenastoupily ve své nejsilnější sestavě,
jejich výsledky stačily na shodné 9. místo.
„Tento výsledek znamená pro družstvo kluků zopakovaní loňského výsledku, družstvo
holek bylo ve finále MMaS vůbec poprvé. Je
to tedy důvod ke spokojenosti, s postupem až
do finále jsme původně nepočítali,“ doplňuje Zdeněk Vičar. Nejlepšího umístění dosáhl
Jakub Burian – 2. ve vrhu koulí a Anna Čižmárová – 2. v hodu kriketovým míčkem, kteří
byli zároveň i nejvíce bodujícími závodníky
v družstvech Slavkova (Burian 18 bodů, Čižmárová 15 b.).

Mistrovství Moravy a Slezska
ml. žactva jednotlivců

Kromě soutěže družstev se v kategorii
mladšího žactva konalo koncem září i MMaS.
Na tuto soutěž se podařilo kvalifikovat této
osmičce zástupců Slavkova: Anna Čižmárová, Julie Fialová, Agáta Gejdošová, Barbora
Hořavová, Adam Končený, Alexandr Láníček, Igor Mráz a Matěj Mráz.
Jedinou medailistkou pak byla Anna Čižmárová, která v hodu kriketovým míčkem
získala bronz. Další umístění mezi nejlepšími
šesti v daných disciplínách vybojovali: Julie
Fialová – 5. ve vrhu koulí; Adam Konečný –
6. v běhu na 60 m a Igor Mráz – 6. v hodu kriketovým míčkem. „Především u Julie a Adama jsou to skvělé výsledky a přísliby do další
sezóny, ve které budou závodit ještě pořád
v kategorii mladšího žactva,“ doplňuje trenérka Veronika Andrýsková.

Vítězství v mezikrajovém utkání

28. září se konalo mezikrajové utkání
mladšího žactva, ve kterém poměřili své síly
reprezentanti Zlínského, Jihomoravského,
Moravskoslezského a Olomouckého kraje.
Barvy Jihomoravského kraje oblékla také
čtveřice slavkovských svěřenkyň a svěřenců
– Anna Čižmárová, Julie Fialová, Jakub Burian a Igor Mráz. Nejlepšího výsledku dosáhl
Jakub Burian, když zvítězil ve vrhu koulí. To
nejdůležitější ale bylo, že družstva hochů i dívek z Jihomoravského kraje, i díky výkonům
Trenéři atletiky
Slavkováků, zvítězila.

Mistrovství ČR žactva
v Jablonci nad Nisou

Družstva mladšího žactva • Foto: 2x archiv AS

V letošním roce se opět probojoval náš
atlet na Mistrovství České republiky žactva, které se tentokrát konalo v Jablonci
nad Nisou o víkendu 17. a 18. září.
Ve skoku do výšky nás reprezentoval Arnošt Urban, který se nominoval výkonem
172 cm. Bohužel ve velmi nepříznivém
počasí se mu nepodařilo tuto výšku zopakovat. Přesto si Arnošt výkonem 162 cm
Trenéři atletiky
zajistil 10. místo.
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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

Studenti gastrooborů se zdokonalovali v barmanském kurzu

Náš kuchař získal na Gastro Olomouc Olima Cup 1. místo

Adaptační kurzy proběhly u všech studentů 1. ročníků

Naši studenti opět v „českém“ Daruvaru

I letos jsme se zapojili do podzimních Srdíčkových dnů

Koláč pro hospic – děkujeme, že pomáháte s námi

www.iss-slavkov.eu

Spolupráce škol a truhlářů ze Šoproně pokračuje • Foto: 7x archiv ISŠ
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RODINNÁ OZNÁMENÍ

Martina Sedláková

Vzpomínka
Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 10. října 2022 jsme vzpomněli 25. výročí úmrtí pana

Tel. 603 904 404

Ing. SVATOPLUKA FLORIÁNA

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají manželka, syn a dcera s rodinou.
Vzpomínka
Za Tvoji něžnou lásku, péči o nás, za všechna milá slova a starosti,
zachováme v srdci, drahá maminko, pocit neskonalé vděčnosti.

Dne 20. října 2022 uplynuly tři roky, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, manželka, sestra, kamarádka, paní

MARTINA ČERVINKOVÁ

S láskou a úctou vzpomínají manžel Jaroslav,
dcera Adéla, syn Michal a celá rodina.

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

Poradenská kancelář

DETOXIKACE ORGANISMU
PRODEJ
• detoxikační preparáty
• strava – problém dnešní doby
• vitaminy, minerály, výrobky Aloe
vera pro vyčerpaný organismus
• d oplňky stravy FINCLUBU dobré zdraví po celý rok
• konzultace a poradenství
• posílení imunitního systému
• pyly v ovzduší – pomoc při potížích
Kosmetika

možnost vyzkoušení

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

Hledám aktivní důchodce

na výpomoc při dostavbě
rodinného domku. Max. 4–6 hod.
denně, pohoda, klídek, dovezu,
odvezu, slušně zaplatím.

Vzpomínka
Odešel, ale přece zůstal s námi.
Dne 26. října 2022 uplynulo 20 let, kdy nás opustil
náš milovaný syn a bratr

LUKÁŠ MOUDRÝ
Za tichou vzpomínku jménem celé rodiny děkují rodiče
a sestra Kristýna s rodinou.
Vzpomínka
Dne 30. října 2022 uplynulo 6 roků, kdy odešel navždy pan

IVAN PŘIKRYL

rodák ze Slavkova u Brna
S láskou a úctou vzpomíná přítelkyně Verunka,
děti Ivan a Jitka s vnoučaty, sestry Věra a Alena s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomínka
Dne 30. října 2022 vzpomeneme 21. výročí úmrtí paní

ZDEŇKY LOTREKOVÉ
ze Slavkova u Brna.

S láskou vzpomínají dcery Jitka a Blanka
a syn Ladislav s rodinami.
Vzpomínka
Dne 1. listopadu 2022 to budou 2 roky, co nás navždy opustil pan

JIŘÍ JAKUBEC

Info: 732 810 779

který by letos dne 27. října oslavil 70. narozeniny.
S láskou a úctou vzpomínají manželka a synové s rodinami.

INZERCE

Vzpomínka
Čas běží dál a dál. Život jest mžik, co se nám zdál.
Dne 1. listopadu 2022 uplyne pět let, kdy nás opustila naše
maminka, babička, prababička a teta, paní

ŽALUZIE a sítě proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437. L. Remiáš, Slavkov u Brna.
HLEDÁM výpomoc do domácnosti. Tel.
777 021 187.
RELAXAČNÍ masáže, reflexní, ayurvédské, masáže přístrojem Bioptron, rašelinový zábal a další. Výhodné balíčky, dárkové
poukazy a slevy. Dárek ke každé masáži.
Kontakt: 603 829 963, Slavkov u Brna.
PROVÁDÍME masáže relaxační, regenerační, ayurvédskou i liftingovou se základním ošetřením pleti za příznivé ceny. Přijďte se k nám zrelaxovat, těšíme se na Vaši
návštěvu. Tel. 605 496 905, Slavkov u Brna.

ANNA ZLÁMALOVÁ
S láskou vzpomíná dcera Jiřina a Vlaďka s rodinou.
Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Kdo Tě znal, nezapomene.
Dne 2. listopadu 2022 uplyne jedenáct smutných let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn, bratr a strýc, pan

DALIBOR ŠÍCHA
S láskou vzpomínají rodiče a bratr s rodinou.

10/2022
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RODINNÁ OZNÁMENÍ
Vzpomínka
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.
Dne 11. listopadu 2022 uplyne devět smutných let, kdy nás opustil pan

MIROSLAV CENEK
a 29. listopadu by oslavil 61. narozeniny.
Stále vzpomíná přítelkyně Dagmar a Radek s rodinou.
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.

VÝROBA RAZÍTEK

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

BM typo, s.r.o., Zelnice III 1614, Slavkov u Brna, tel.: 604 706 900

Opustili nás
Jarmila Kollárová (76 let)
Ing. Hana Ošmerová (85 let)
Jaroslav Šimek (71 let)
Alois Pospíšil (84 let)
Jiří Hrabovský (69 let)
Jiřina Švendová (78 let)

25. 9.
25. 9.
4. 10.
7. 10.
10. 10.
11. 10.

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

Výroba hydraulických hadic
a trubek s koncovkami.
Ohýbání a tvarování trubek.
Tel.: 723 493 610, Hodějice 198

www.or-hydraulik.cz
Příjem inzerce do Slavkovského zpravodaje

e-mail: info@bmtypo.cz

Výlet do brněnské kostnice
Ačkoli byl ve středu 28. září státní svátek,
dali na bližší průzkum zbývajících částí podzemí plného lebek a různých dalších kostí.
členové druhého oddílu společně vyrazili
na výlet do Brna. Setkali jsme
se ráno na vlakovém nádraží
ve Slavkově, odkud jsme se
dopravili do brněnské metropole. Na půl desátou jsme
měli domluvenou prohlídku
kostnice pod kostelem svatého Jakuba. Měli jsme ještě
před prohlídkou trochu času,
a tak jsme si zahráli legendární hru jménem Městečko Palermo, která je zvláště
u našich dětí velmi oblíbená.
Pan průvodce nám představil
spoustu zajímavostí z historie
V kostnici • Foto: archiv Junáka Slavkov
kostnice a my sami se pak vy-

Pěšky jsme vystoupali
na Špilberk k Jižnímu vyhlídkovému pavilonu, kde jsme si dali svačinu.
Následovala spousta dalších her, při kterých
se děti vyřádily, a my se pak společně vrátili přes centrum města na hlavní nádraží, kde
na naše skauty a skautky čekalo menší překvapení. Pokud mohu hodnotit na základě jejich nadšených obličejů, trdelníky jim udělaly
opravdu velkou radost. Výlet se nám vydařil
a děti si odnášely mnoho zážitků a úsměvů
Anna Ošmerová
na tvářích.

Chlapský okruh V

I letošní druhá zářijová sobota patřila
Chlapskému okruhu. Tentokrát jsme se
vydali na cestu už po páté. Druhý zářijový
víkend měl propršet, a i to zřejmě ovlivnilo
letošní nejnižší účast v historii. Nakonec se
nás na cestu vydalo sedm. Atmosféra byla
komornější, ale o to více vřelejší a přátelštější a zmokli jsme nakonec jenom jednou,
a to velmi lehce. Nic, co by správný chlap
nezvládl. Takže Fedore, Jardo, Peťo, Jindro, Honzo a Pavle díky moc! Moc jsem si
to užil. Probrali jsme všechno důležité, ale
spoustu jsme si toho nechali zase na další
ročníky, kde už prostě nemůžeš chybět.
Bez tebe to totiž nebude úplně ono. Můžeš
se spolehnout, že zase budeme vyrážet druhou zářijovou sobotu (9. 9. 2023) v devět
hodin z vlakového nádraží ve Slavkově. Už
Vít Vykoukal
teď se těším.

Účastníci pochodu • Foto: archiv autora
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HANA WILLIAMS MUSILOVÁ:

30 LET LIKO-S
JE JENOM MALÁ
MEZIZASTÁVKA...
Rozhovor se zástupkyní druhé generace slavkovské rodinné společnosti LIKO-S Hanou Williams
Musilovou o stereotypech, rodině, podnikání i budoucnosti jejího „třetího sourozence“.

Jakou roli máte momentálně ve vaší
rodinné společnosti LIKO-S?
:ŝǎ ŶĢŬŽůŝŬĄƚǉŵ ƌŽŬĞŵ ũƐĞŵ ēůĞŶĞŵ
ƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀĂŶĂƓşƐƚƌŽũşƌĞŶƐŬĠĮƌŵǇ>/<KͲ^
ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ŬƚĞƌĄ ǀǇƌĄďş ƐǀĂƎĞŶĐĞ ǌ ŶĞƌĞǌŽǀĠ
ŽĐĞůŝ͘sŶĂƓĞŵƌŽĚŝŶŶĠŵŚŽůĚŝŶŐƵũĞƚŽĮƌŵĂ
Ɛ ǀĞůŝŬǉŵ ƉŽƚĞŶĐŝĄůĞŵ͕ ǀĞůŝĐĞ ŵĢ ďĂǀş ƐĞ
ƉŽĚşůĞƚ ŶĂ ƌŽǌǀŽũŝ ŶĂƓş ŬŽǀŽǀǉƌŽďǇ ƐƉŽůĞēŶĢ
Ɛ ŵǉŵŝ ŬŽůĞŐǇ͕ ƐƚƌŽũĂƎŝ͘ sĢŶƵũŝ ƐĞ ŚůĂǀŶĢ
ƉŽĚƉŽƎĞ ŶĂƓĞŚŽ ŽďĐŚŽĚƵ Ă ŶĂƓŝŵ
ĚůŽƵŚŽĚŽďǉŵǌĄŬĂǌŶşŬƽŵǌǀƌŽƉǇ͘
Jaké to je být ženou ve vedoucí pozici
v tak „testosteronovém“ prostředí jako
je zakázková kovovýroba?
^ŬǀĢůĠ͊ <ĚŽ ďǇ ŶĞĐŚƚĢů ƉƌĂĐŽǀĂƚ ĐĞůĠ ĚŶǇ
ŽďŬůŽƉĞŶ ŵƵǎŝ͊ (smích) DƵƐşŵ ĂůĞ ƎşĐƚ͕ ǎĞ Ăǎ
ŶĂ ŵĂůĠ ǀǉũŝŵŬǇ ŶĞƉŽĐŝƛƵũŝ ũŝŶĠ ĐŚŽǀĄŶş ŶĂƓŝĐŚ
ǌĄŬĂǌŶşŬƽ͕ĚŽĚĂǀĂƚĞůƽŶĞďŽŬŽůĞŐƽǀƽēŝŵŶĢŬǀƽůŝ
ƚŽŵƵ͕ǎĞũƐĞŵēĂƐƚŽǀŵşƐƚŶŽƐƟũĞĚŝŶĄǎĞŶĂ͘ϵϱй
ŶĂƓŝĐŚǀǉƌŽďŬƽũĚĞĚŽǌĂŚƌĂŶŝēş͕ƚĞĚǇŶĂƓŝǌĄŬĂǌŶşĐŝ
ǌĞ ǌĄƉĂĚŶşĐŚ ǌĞŵş ũƐŽƵ ƐĂŵŽǌƎĞũŵĢ ǌǀǇŬůş ŶĂ
ƚŽ͕ǎĞũĞũĞĚŶŽ͕ǌĚĂůŝƐĞĚşŶĂĚƌƵŚĠƐƚƌĂŶĢƐƚŽůƵ
ŵƵǎŶĞďŽǎĞŶĂ͕ǀǇũĞĚŶĄǀĂũşƐƚĞũŶĢƚǀƌĚĢ͘^ƚĞũŶĢ
ƚĂŬũƐĞŵƉƎĞƐǀĢĚēĞŶĂ͕ǎĞƐŵǉŵŝŬŽůĞŐǇũĚĞŵĞ
ƐƉŽůĞēŶĢǌĂƐƚĞũŶǉŵĐşůĞŵ͕ĂũĂŬŽƚǉŵǀĞĚĞŶşƐĞ
ĚŽŬĄǎĞŵĞ ĚŽƉůŸŽǀĂƚ͕ ĂďǇĐŚŽŵ ŶĂƓĞ ĐşůĞ
ƐƉůŶŝůŝ͘   ũƐĞŵ ƌĄĚĂ͕ ǎĞ ƐĞ ŶĄŵ ĚĂƎş ĚŽƉůŸŽǀĂƚ
ƚǉŵǇ ǀ ŶĂƓŝĐŚ ĮƌŵĄĐŚ Ž ƐĐŚŽƉŶĠ ǎĞŶǇ
ŵĂŶĂǎĞƌŬǇ͕ ǀ ŶĂƓş ƐƚĂǀĞďŶş ĮƌŵĢ ŶĄŵ ǎĞŶǇ
ǀĞĚŽƵ ƉŽďŽēŬƵ ŶĂ ^ůŽǀĞŶƐŬƵ͕ ǀ DĂěĂƌƐŬƵ
ĂŽďĐŚŽĚŶşƚǉŵǀĞƐŬƵ͘
Dříve jste byla velmi intenzivně
angažována v recruitingu a lidských
zdrojích. Je toto vaše nové působení

součástí nástupu druhé generace
zakladatelů do vedení společnosti?
sůĂƐƚŶĢ ĂƐŝ ĂŶŽ͘ <ĚǇǎ ũƐĞŵ ĚŽ ĮƌŵǇ ƉƎĞĚ
ϴ ůĞƚǇ ŶĂƐƚŽƵƉŝůĂ͕ ƉƎĞǀǌĂůĂ ũƐĞŵ ƉŽ ŵĂŵŝŶĐĞ
ǀĞĚĞŶş ŶĂƓĞŚŽ ƉĞƌƐŽŶĄůŶşŚŽ ŽĚĚĢůĞŶş͘ DĄŵĂ
ŵĢ ƐƉŽƵƐƚƵ ǀĢĐş ǀ ,Z ŶĂƵēŝůĂ͕ ƚĂŬǎĞ ũƐĞŵ
ŵĢůĂ ƉĞǀŶĠ ǌĄŬůĂĚǇ͕ ŶĂ ŬƚĞƌǉĐŚ ƐĞ ĚĂůŽ ǀĞůŵŝ
ĚŽďƎĞƐƚĂǀĢƚĂŵŽŚůĂũƐĞŵƚĞĚǇƚŽŚůĞŽĚĚĢůĞŶş
ƉŽƐƵŶŽƵƚ Ž ŬƵƐ ĚĄůĞ͘ WĂŬ ũƐĞŵ ŶĢŬŽůŝŬ ůĞƚ
ƐĞĚĢůĂ ŶĂ ĚǀŽƵ ǎŝĚůşĐŚ͕ ǀĞĚůĂ ,Z Ă ƉƌĂĐŽǀĂůĂ
ǀ ƉƎĞĚƐƚĂǀĞŶƐƚǀƵ >/<KͲ^ ŝŶĚƵƐƚƌǇ͘ WŽƚĠ͕ ŬĚǇ ƐĞ
ŵŝ ŶĂƌŽĚŝůŽ ƚƎĞơ ĚĢƛĄƚŬŽ ũƐĞŵ ŵƵƐĞůĂ ǀǇďƌĂƚ
ũĞĚŶƵǌƚĢĐŚƚŽƌŽůşĂƌŽǌǀşũĞŶşĮƌŵǇĂďƵĚŽǀĄŶş
ŽďĐŚŽĚŶşĐŚ ǀǌƚĂŚƽ Ɛ ŶĂƓŝŵŝ ĚůŽƵŚŽůĞƚǉŵŝ
ǌĄŬĂǌŶşŬǇŵŝďǇůŽďůŝǎƓşĂǌĄƌŽǀĞŸũƐŵĞƐĞǀƌŽĚŝŶĢ
ƐŚŽĚůŝ͕ǎĞŵŽŚƵƚĂŬƚŽůĠƉĞŶĂƓĞŵƵƌŽĚŝŶŶĠŵƵ
ƉŽĚŶŝŬĄŶşǀşĐĞƉŽŵŽĐŝ͘

Proč jste se s bratrem rozhodli
vstoupit do firmy rodičů?
:ĞĚŶŽĚƵƓĞ ƉƌŽƚŽ͕ ǎĞ ƉƌŽĚĂƚ ŶĂƓĞŚŽ
ƚƎĞƚşŚŽ ƐŽƵƌŽǌĞŶĐĞ ďǇ ďǇůŽ ƉƌŽ ŵĢ Ă ƉƌŽ
ďƌĂƚƌĂ ĚŽƐƚ ƚĢǎŬĠ͘ :ĂŬŽ ĚĢƚŝ ũƐŵĞ Ɛ ŶĂƓş
ĨŝƌŵŽƵǀǇƌƽƐƚĂůŝĂŵĢůŝǀǎĚǇǀĞůŬŽƵǀǉŚŽĚƵ
ǀƚŽŵ͕ǎĞũƐŵĞǀŝĚĢůŝ͕ǎĞŶĂƓĞƌŽĚŝŶŶĄĨŝƌŵĂ
ƉƎŝŶĄƓĞůĂƌŽĚŝēƽŵƌĂĚŽƐƚŝƉƎĞƐƚǀƌĚŽƵƉƌĄĐŝ
Ă ƉƌŽďůĠŵǇ͕ ŬƚĞƌĠ ůŽŐŝĐŬǇ ƉƎŝ ďƵĚŽǀĄŶş
ĨŝƌŵǇ ŽĚ ŶƵůǇ ũƐŽƵ͘ WƌŽƚŽ ŬĚǇǎ ƐĞ ŶĄƐ
ƌŽĚŝēĞ ǌĞƉƚĂůŝ͕ ũĞƐƚůŝ ĐŚĐĞŵĞ ƌŽĚŝŶŶŽƵ
ĨŝƌŵƵ ƉƎĞǀǌşƚ͕ ďĞǌ ǌĂǀĄŚĄŶş ũƐŵĞ ƎĞŬůŝ
ĂŶŽ͘ WƌŽ ŵĢ ƚŽ ǌŶĂŵĞŶĂůŽ͕ ǎĞ ũƐĞŵ

Váš bratr Jan nyní působí jako CEO
(ředitel stavební divize). Je to něco,
na čem jste se domluvili?
DŶŽŚŽůĞƚǌƉĄƚŬǇ͘DƽũďƌĂƚƌũĞƚŽƚŝǎǀŶĂƓş
ƌŽĚŝŶŶĠĨŝƌŵĢŽŶĢŬŽůŝŬůĞƚĚĠůĞŶĞǎũĄ;ŝŬĚǇǎ
ũĞŵůĂĚƓşͿĂǀǎĚǇƐĞǀĢŶŽǀĂůŶĂƓşƐƚĂǀĞďŶş
ĨŝƌŵĢ͘ dĞĚǇ ďǇůŽ ŶĂƐŶĂĚĢ͕ ĂďǇ ŽŶ ŽĚ ƚĄƚǇ

ƐĞ Ɛ ŵĂŶǎĞůĞŵ Ă ƚĞŚĚǇ ŵĂůǉŵ ƐǇŶĞŵ
ŵƵƐĞůĂ ƉƎĞƐƚĢŚŽǀĂƚ ǌ &ůŽƌŝĚǇ ǌŶŽǀƵ ĚŽ
ŵĠŚŽ ƌŽĚŶĠŚŽ ŵĢƐƚĂ ^ůĂǀŬŽǀĂ͕ ŽďĂ ũƐŵĞ
ŵƵƐĞůŝ ŽƉƵƐƚŝƚ ŵĂŶĂǎĞƌƐŬĠ ƉŽƐƚǇ ǀ h^
Ă ǌĂēşƚ ďƵĚŽǀĂƚ ŶĂƓŝ ĐĞƐƚƵ ŽĚ ǌĂēĄƚŬƵ
ǀ >/<KͲ^ Ă ǀĞ ^ůĂǀŬŽǀĢ Ƶ ƌŶĂ͘  ũƐŵĞ
ǌĂ ƚŽ ǀĞůŵŝ ƌĄĚŝ͘ KďĂ Ɛ ŵĂŶǎĞůĞŵ ŵĄŵĞ

ƉƎĞǀǌĂůƉŽǌŝĐŝKƐƚĂǀĞďŶşĨŝƌŵǇ͕ƉƌŽƚŽǎĞ
ǀƚŽŵŵĄŽŵŶŽŚŽǀşĐĞǌŬƵƓĞŶŽƐƚşŶĞǎũĄ
ĂǌŶĄůĠƉĞŶĂƓĞǌĄŬĂǌŶşŬǇĂƉƌŽĚƵŬƚǇ͘
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Téměř 200 Likosáků při procházce na místo oslav...
ƐǀŽũŝ ƉƌĄĐŝ ǀĞůŝĐĞ ƌĄĚŝ Ă ŵŽĐ Ɛŝ ƵǎşǀĄŵĞ
ďǇĚůĞŶşǀŶĂƓĞŵŵĢƐƚĢ͘
Na jednom z největších stavebních
veletrhů v Německu (ORGATEC 2022)
jste v posledních měsících připravovali
velké překvapení. O co šlo?
<ŽůĞŐŽǀĠ ǌĞ ƐƚĂǀĞďŶş ĚŝǀŝǌĞ ƐĞ ǀ ƉƌƽďĢŚƵ
ƌŽŬƵ ƌŽǌŚŽĚůŝ ƉŽĚşǀĂƚ ŶĂ ƉƌĂĐŽǀŶş ƉƌŽƐƚŽƌ
ŶĂƓŝĐŚ ǌĄŬĂǌŶşŬƽ ŶŽǀǉŵ ƉŽŚůĞĚĞŵ͘
ZĞĚĞĮŶŽǀĂƚǌĂďĢŚůĠƉŽƎĄĚŬǇ͕ďĢǎŶĠǀǇďĂǀĞŶş
Ă ǀǇƚǀŽƎŝƚ ƉƌŽ ŽďǇǀĂƚĞůĞ ŬĂŶĐĞůĄƎş ŽĄǌƵ
ƐŽƵƐƚƎĞĚĢŶş Ͳ ŵşƐƚŽ ƉůŶĠ ŶĞũŵŽĚĞƌŶĢũƓşĐŚ
ŬĂŶĐĞůĄƎƐŬǉĐŚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝş͕ ŬĚĞ ƐĞ ŵŽŚŽƵ
ƐŬƵƚĞēŶĢƐŽƵƐƚƎĞĚŝƚͲďǉƚƉƌŽĚƵŬƟǀŶş͘ŬƌĄƚŬĂ
ũĚĞ Ž ŶŽǀǉ ƉƌŽĚƵŬƚ͕ Ž ŬƚĞƌĠŵ ǀĄŵ ƚŽŚŽ ĂůĞ
ǌĂơŵ ǀ ƐŽƵēĂƐŶĠ ĐŚǀşůŝ ŶĞŵŽŚƵ ŶŝĐ ĚĂůƓşŚŽ
ƎşĐŝ(smích)͘^ƚĂǀĞďŶş>ŝŬŽƐĄĐŝƐĞƵǀƓĞŚŽƎşĚş
ǀŝǌş͕ǎĞƐƉƌĄǀŶĄďƵĚŽǀĂũĞƉŽƵǌĞƚĂŬŽǀĄ͕ŬƚĞƌĄ
ƉƌŽƐƉşǀĄŶĞũĞŶůŝĚĞŵƵǀŶŝƚƎ͕ĂůĞŝƐǀĠŵƵŽŬŽůş͘
ŽǎƐĞĚŶĞƐĚĢũĞũĞŶǀĞůŵŝŵĄůŽ͘
Vašim Živým Stavbám (nejen těm,
které máte v areálu) se dostává velké
pozornosti. Jak tento koncept vznikl?
:ĂŬŽ ŵŶŽŚŽ ƚĂŬŽǀǉĐŚ ǀĢĐş͕ ŶĄŚŽĚŽƵ͘
<ĚǇǎ ũƐŵĞϴůĞƚǌƉĄƚŬǇƐƚĂǀĢůŝŶĂƓĞǀǉǀŽũŽǀĠ

Výborné jídlo, pití, soutěže
a pozitivní energie tvoří
ten nejlépe strávený čas...

ĐĞŶƚƌƵŵ >/<KͲEŽĞ͕ ĐŚƚĢůŝ ũƐŵĞ ƉŽƐƚĂǀŝƚ
ďƵĚŽǀƵ͕ ŬƚĞƌĄ ũĞ ŝŶƐƉŝƌƵũşĐşŵ Ă ǌĚƌĂǀǉŵ
ƉƌŽƐƚƎĞĚşŵƉƌŽŶĂƓĞǀǉǀŽũĂƎĞ͘WŽƚĠ͕ŬĚǇũƐŵĞ
>/<KͲEŽĞ ƉŽƐƚĂǀŝůŝ Ă ǌĂēĂůŝ ũƐŵĞ ƉŽǌŽƌŽǀĂƚ͕
ũĂŬǉ ǀůŝǀ ŵĄ ƚĂƚŽ ďƵĚŽǀĂ͕ ŬƚĞƌĄ ũĞ ĐĞůĄ
ƵƚŽƉĞŶĄǀǌĞůĞŶŝ͕ŶĂŽŬŽůş͕ďǇůŝũƐŵĞŶĞƐŵşƌŶĢ
ƉƎĞŬǀĂƉĞŶŝ͘ĂƐƚŽƐĞƐƚĄǀĄ͕ǎĞŬĚǇǎƐĞƉŽƐƚĂǀş
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŶşŚĂůĂŶĂǌĞůĞŶĠůŽƵĐĞ͕ƉƌŽƐƚƎĞĚş
ŽŬŽůŽƐĞǌŵĢŶşŬŚŽƌƓşŵƵ͘h>/<KͲEŽĞƚŽďǇůŽ
ƉƎĞƐŶĢŶĂŽƉĂŬ͘^ƚƌŽŵǇĂŬĞƎĞƌŽƐƚůǇƌǇĐŚůĞũŝ͕
ǌǀşƎĂƚĂƐĞǀƌĄƟůĂĚŽƚĠƚŽůŽŬĂůŝƚǇ͕ďǇůŽǌĚĞůĞƉƓş
ŵŝŬƌŽŬůŝŵĂ͘ EĢŬŽůŝŬ ůĞƚ ũƐŵĞ ƉƌĂĐŽǀĂůŝ ŶĂ
ƚŽŵ͕ ũĂŬ ƚĞŶƚŽ ŬŽŶĐĞƉƚ ƉƎĞŬůŽƉŝƚ ǀ ƉƌŽĚƵŬƚ͕
ĂďǇƚĂŬŽǀǉĐŚǌĞůĞŶǉĐŚďƵĚŽǀŵŽŚůŽǀĞƐŬƵ
ďǉƚŽŵŶŽŚŽǀşĐĞ͘ŶĞƐŵĄŵĞĚŝǀŝǌŝ͕ŬƚĞƌĄƐĞ
ǌĞůĞŶĠŵƵƐƚĂǀĢŶşǀĢŶƵũĞ͕ĂŝŬĚǇǎũĞƚŽƉƌŽŶĄƐ
ŝŶĂĚĄůĞŵĂůŝŶŬĂƚǉďƵƐŝŶĞƐƐ͕ũĞƚŽƉƌŽŶĄƐũĂŬŽ
ƉƌŽ ƌŽĚŝŶƵ ƉƌŽũĞŬƚ͕ ĚşŬǇ ŬƚĞƌĠŵƵ ŵƽǎĞŵĞ
ǀƌĂĐĞƚ ǌƉĢƚ ƉƎşƌŽĚĢ Ă ŶĂƓşŵ ŵĂůǉŵ ƉŽĚşůĞŵ
ǀǇůĞƉƓŽǀĂƚƐǀĢƚŽŬŽůŽŶĄƐ͘

ũŝǎ ǀşĐĞ ŶĞǎ Ϯϱ ůĞƚ Ă ŶĂ ƚŽ ũƐŵĞ ǀĞůŵŝ ƉǇƓŶş͘
DĄŵĞ ƌĂĚŽƐƚ͕ ǎĞ ǀĞĚůĞ ŶĂƓŝĐŚ ͕͕ŵĂƚĂĚŽƌƽ͞
ǀǇƌƽƐƚĄ ŐĞŶĞƌĂĐĞ ŶĂƓŝĐŚ ŵůĂĚǉĐŚ ŬŽůĞŐƽ
Ă ŵĂŶĂǎĞƌƽ͕ ŬƚĞƎş ƉƎŝŶĄƓş ŶŽǀǉ ǀşƚƌ Ă ĞŶĞƌŐŝŝ
ĚŽ ĮƌŵǇ͘ Ž ďƵĚŽƵĐŶĂ ŵĄŵĞ ĐşůĞ ƉƌŽ ƌƽƐƚ
ĮƌŵǇ͕ ǌĞũŵĠŶĂ ǀ ŶĂƓŝĐŚ ĞǆƉŽƌƚŶşĐŚ ƚƌǌşĐŚ͕
ũĂŬ ŶĂ ƐƚƌŽũşƌĞŶƐŬĠ ĮƌŵĢ͕ ƚĂŬ ŝ ŶĂ ƐƚĂǀĞďŶş͘
DĄŵĞ ǀĞůŬĠ ƉůĄŶǇ Ɛ ŶĂƓş ƉŽďŽēŬŽƵ ǀ /ŶĚŝŝ͕
ŶŽǀĢũƐŵĞǌĂůŽǎŝůŝĚĐĞƎŝŶŽƵĮƌŵƵǀZĂŬŽƵƐŬƵ
Ă ƉŽŵǉƓůşŵĞ ŶĂ ƚƌŚ ǀ h^͕ ŬĚĞ ũĞ ǀĞůŬǉ
ƉŽƚĞŶĐŝĄů͘ƵĚĞƚŽĚŽďƌŽĚƌƵǎƐƚǀş͕ŶĂŬƚĞƌĠƐĞ
ŵŽĐƚĢƓşŵ͘

V září jste oslavili 30 let společnosti. Jaké
to bylo a co čeká vaši společnost dále?
DǇ Ɛŝ ǀůĂƐƚŶĢ ƎşŬĄŵĞ͕ ǎĞ ϯϬ ůĞƚ ďǇůĂ ũĞŶ
ƚĂŬŽǀĄ ŵĂůĄ ŵĞǌŝǌĂƐƚĄǀŬĂ Ŭ ƉĂĚĞƐĄƟ ůĞƚƽŵ͘
ǇůŝũƐŵĞŵŽĐƌĄĚŝ͕ǎĞũƐŵĞŵŽŚůŝϯϬůĞƚ>/<KͲ^
ƐŶĂƓŝŵŝŬŽůĞŐǇŽƐůĂǀŝƚ͕ŵŶŽŚŽǌŶŝĐŚũĞƐŶĄŵŝ

Více na www.liko-s.cz

LIKO-S Family při oslavách třiceti let působení na trhu...
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Světově uznávaný ortoped se narodil ve Slavkově
V letošním roce
jsme si připomněli
120 let od narození
prof. MUDr. Arnolda Pavlíka. Narodil se 17. 3. 1902
ve Slavkově u Brna
v rodině státního zaměstnance, původně
Prof. A. Pavlík
vyučeného řemenářem, jako jedno ze čtyř dětí. V dětství často
pomáhal v dílně svého otce a nabyl tak, dle
svých vlastních slov, velké manuální zručnosti a řemeslné představivosti.
Lékařskou fakultu vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně a studium ukončil
v roce 1930. Po absolvování vojenské služby
a několika krátkodobých pracovních poměrech, se MUDr. Pavlík vrátil v roce 1932 na již
samostatnou ortopedickou kliniku v Brně. V r.
1939 založil ortopedické oddělení v tzv. Zemských ústavech v Olomouci jako druhé ortopedické pracoviště na Moravě.
V říjnu roku 1946 MUDr. Pavlík habilitoval.
Ve stejné době se zasadil o založení Ortopedické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého (dále jen LF UP) v Olomouci. V lednu
1948 byl jmenován mimořádným profesorem.

Rybářský kroužek

Ze soboty 8. října na neděli 9. října jsme
s rybářským kroužkem pro pokročilé vyjeli
na lov jeseterů na rybník do Kelčan. Zpočátku se nám úplně nedařilo, ale doufali
jsme, že s příchodem noci by se situace
mohla zlepšit.
Někteří kluci probděli celou noc, bohužel
se nám ale v noci povedlo ulovit jen pár kapříků a nějaké zlaté rybky (lína obecného).
V neděli nás hned od rána hřálo sluníčko. Okolo 10. hodiny se nám povedlo splnit cíl naší výpravy. Jesetera jsme dostali
na udici a poté i na břeh. Nedosahoval sice
obřích rozměrů, ale byla to ryba, kterou
někteří kluci ještě nikdy na živo neviděli.
Závěrem bych chtěl poděkovat DDM
ve Slavkově i PS MRS ve Slavkově, že nás
v takových akcích podporují. Doufám, že
další rybářské výpravy se ponesou v podobném duchu a posuneme velikost našich
úlovků zas o kousek dál.
Adam Janek, instruktor rybářského kroužku

Foto: archiv autora

Pavlíkovy třmeny v praxi

Prof. MUDr. Pavlík byl vynikající operatér,
který zavedl celou řadu nových operačních
metod. K jeho nejvýznamnějším počinům
patří návrh a výroba nitrodřeňového hřebu
ke stabilizaci zkracovacích osteotomií v oblasti proximálního femuru.
Pavlíkova činnost nezůstala uzavřena
v sálech a místnostech kliniky, kterou vybudoval. Organizoval semináře, přednášel,
publikoval řadu velmi kvalitních prací v našem i zahraničním tisku. Zasadil se o zřízení

několika lůžkových i ambulantních ortopedických oddělení především na střední a severní Moravě.
Ortopedický svět spojuje prof. MUDr. Pavlíka
především s léčbou vrozeného vykloubení kyčlí.
S časnou aktivní pohybovou terapií dětí v třmenech začal Prof. MUDr. Pavlík v letech 1942
až 1943. První třmeny si sám nejen navrhl, ale
také vyrobil. S prvními klinickými zkušenostmi
s novou metodou vystoupil v Praze v roce 1946.
V roce 1957 publikoval svou koncepci léčby
vrozeného vykloubení kyčlí v Německu. Kladné reakce přicházely ihned po zveřejnění článku. Pavlíkovy třmeny zůstávají odnes součástí
doporučených léčebných postupů u vývojové
dysplazie kyčelního kloubu nejen v Evropě, ale
také v USA, Kanadě, Japonsku, Austrálii atd.
Prof. A. Pavlík zemřel 10. 2. 1962 v Olomouci, kde je také pochován.
Je skutečně pozoruhodné, že v překotně se
vyvíjející době se zachovaly Pavlíkovy třmeny prakticky beze změny po dobu osmdesáti
let. Díky tomu patří prof. MUDr. Arnold Pavlík bezesporu mezi velikány české a světové
ortopedie.
(Plné znění na www.slavkov-austerlitz.com)
Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

Mladí hasiči
Kroužek mladých hasičů letos zažívá úspěšnou sezónu. V září navštívil akci HASPÁRTY
ve Vyškově a 7. září 2022 se účastnil sportovního dne v Přerově. Zde mladí hasiči soutěžili
v jednotlivých disciplínách, jako byla střelba
ze vzduchovky, hod granátem a další.
Dne 1. října se mladí hasiči zúčastnili dětské
soutěže TFA v Hruškách. Zde na ně čekalo osm
náročných výzev v podobě přetahování závaží na vzdálenost přibližně 10 metrů, přičemž
váhy byly odstupňovány podle kategorií. Dále
je čekaly disciplíny, ve kterých museli smotat
hadici a vložit ji do bedny, či tzv. Hammerbox,
což obnášelo úder kladivem na desku. Následovala disciplína, u které museli absolvovat
přetažení figuríny pomocí Rautekova úchopu a překonat bariéry. Jelikož překonávání
bariér bylo vskutku náročné, mohli soutěžící
po třech neúspěšných pokusech použít žebřík.
Jako šestou disciplínu museli soutěžící absolvovat převalení pneu, kdy váha byla odstupňována podle kategorií. Předposlední disciplína spočívala ve vytažení závaží na vyvýšené
místo. Nakonec museli překonat disciplínu
Monitor, což je zapojení B proudnice na hydrant. Všechny výzvy zvládli naši mladí hasiči
na výbornou a i když se značnou námahou,
nadšení pro věc je neopouštělo.
Poslední akce, které se mladí hasiči zúčastnili, byly závody v Rosicích 8. října 2022, pod
názvem Hasiči bez ohně. Zde je čekalo 10
úseků, vedoucích po trase I. nádvoří zámku,
přes kryt a ukončena byla v zámecké zahradě. V první kategorii se mladí hasiči museli
poprat se zapojením C hadice na mašinu
a na druhou půlspojku proudnici, roztáhnout
vedení a následně proudnici uložit na vyznačené místo. Následovalo otočení pneumatiky
a Hammerbox, kde museli soutěžící uhodit

Mladí hasiči • Foto: archiv autora

20x palicí. Ve čtvrtém úseku museli mladí hasiči zapojit nejen sílu, ale i um, neboť si nanečisto vyzkoušeli eskort zraněného z rizikové
oblasti. Zraněnou osobu zde suplovala figurína. Své síly si potom změřili při přenášení 20 l
kanystru s vodou, jenž byl napuštěn do jedné
třetiny vodou. V šestém úseku museli sejít
po schodech do krytu, aby následně smotali
dětskou 10metrovou hadici typu B a vložili
ji do bedny. V osmém úseku procvičili řádně své nohy, neboť museli v daném časovém
úseku vyběhnout schody z krytu do zámecké
zahrady. V předposledním devátém úseku
přeskakovali nízké bariéry a nakonec v závěrečném úseku stáhli rozvinutou hadici C 52,
„ručkováním“ na místě s délkou 20 metrů.
Ač byla tato akce opravdovou zkouškou fyzické a psychické zdatnosti, naši mladí hasiči
byli velice šikovní a do všech soutěží se vrhali s nadšením po hlavě. To mělo také svůj
pozitivní výsledek, neboť se člen kroužku
Stanislav Vetro, umístil v kategorii přípravka
na krásném 2. místě.
V současné době navštěvuje mladé hasiče
21 dětí s tím, že nejmladším členům jsou 4
roky, což je i minimální věková hranice pro
přijetí do kroužku. Pokud by měl i váš syn či
dcera zájem vyzkoušet si tento zajímavý kroužek, má neobyčejnou šanci, neboť kroužek
Petr Blahák
stále nabírá nové členy. 
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Zahájení „Roku farnosti“ k 700. výročí kostela sv. Jakuba
Dne 9. listopadu 1323 udělilo v Avignonu několik biskupů čtyřicetidenní odpustky
těm, kteří ve výše uvedených svátcích navštíví farní kostel sv. Jakuba a Bl. Panny Marie
ve Slavkově. Tento dokument poprvé zmiňuje
kostel ve Slavkově, který stál po boku jižního
křídla zámku. Jednalo se o prostorný trojlodní gotický chrám, jehož věž stála nedaleko.
Původní stavba gotického kostela sv. Jakuba
Většího je dobře patrná na nejstarší dochované vedutě Slavkova z roku 1712, která se
nachází na oltářním obraze sv. Urbana. Ten
pochází z kaple na kopci Urban a byl namalován v první čtvrtině 18. století. Na vedutě
je znázorněn Slavkov jako město v hradbách
se třemi bránami, západním křídlem zámku
a na jižní straně pak budovou gotického kostela sv. Jakuba Většího. V roce 1757 byl farní
kostel tak sešlý, že se částečně sesul, byl uzavřen a zbořen. Ve Vlastivědě moravské uvádí
Ličman dokonce přesné datum 27. června, což
poukazuje na zřícení z důvodů porušené statiky kostela. Zde je možné uvažovat, že Antonín Václav Kounic využil této havárie ve svůj
prospěch a k prosazení záměru zbourání kostela k uvolnění prostoru kolem zámku pro
vybudování symetrické zahradní architektury.
Až po 33 letech došlo k postavení nynějšího
kostela Vzkříšení Páně.

Listina z Avignonu z 9. listopadu 1323
• Foto: 3x archiv fary

neme si obsáhlé dějiny farního života, jejichž
účastníky právě jsme, s odkazem na to, čím
přispěje naše generace do budoucnosti.
P. Milan Vavro, farář


Program římskokatolické farnosti

Model komendy s kostelem sv. Jakuba ze 14. století

Vyobrazení Slavkova s kostelem sv. Jakuba z roku 1712

Dosud nám chybí řádný archeologický průzkum pozůstatků kostela, který by byl možný
za velkých finančních nákladů, neboť jeho
základy, v dobrém případě i další stavební
prvky zdiva, pokud nějaké zůstaly, jsou pod
několikametrovou navážkou. Připomínkou
původního slavkovského farního kostela sv. Jakuba ze 13.
století je farní kaple, vybudovaná v přízemí fary z bývalé
zákristie při chrámu Vzkříšení
Páně a zasvěcená 11. února
2000 sv. Jakubu královéhradeckým pomocným biskupem
Josefem Kajnekem, který zde
konal jáhenské svěcení.
Toto výročí si ve farnosti
budeme po celý rok, od 9. listopadu 2022 do 9. listopadu
2023, připomínat významem
kostela v životě křesťana nejen
jako budovy, ale jako symbolu společného přebývání se
Vzkříšeným Pánem. Připome-

Pravidelné bohoslužby ve farním kostele: neděle
v 9.00 a v 18.00, úterý v 18.00, pátek v 18.00.
Svátost smíření každé úterý od 19.00 do 20.00.
Bohoslužba pro děti a školáky: každé úterý v 18.00.
Společenství mládeže: pro 9. třídu a 1. ročník SŠ v pátek po mši v 19.00 na faře.
Adorace před Eucharistií: ve farním kostele v neděli
večer 19.00–20.00.
Kalendář:
1. 11. Slavnost všech svatých, úterý 18.00 farní kostel.
2. 11. Vzpomínka na věrné zemřelé, mše sv. na Špitálce
v 8.00 a 18.00 s modlitbou za zemřelé na hřbitově.
Mše sv. za zemřelé na Špitálce: čtvrtek 3. 11. v 18.00,
pátek 4. 11. v 18.00, 5. 11. první sobota, 7.00 modlitba růžence, 7.30 mše sv., pondělí 7. 11. v 18.00,
sobota 6. 11.
Plnomocné odpustky za zemřelé lze získat od 1.
do 8. 11. za splnění podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba za zemřelé na hřbitově).
4. 11. Večer chval, farní kostel v 19.00.
6. 11. Zahájení Roku farnosti k 700. výročí kostela
sv. Jakuba.
10. 11. Adorační den farnosti a modlitba farnosti
za kněžský seminář, čtvrtek 10.00–20.00 eucharistická adorace ve farním kostele.
13. 11. Sbírka na katolická média
19. 11. Duchovní obnova k přijetí biřmování
20. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále, udílení svátosti
biřmování, biskup Vojtěch Cikrle, Slavkov farní kostel 10.00 (mše v obcích nebudou).
20. 11. Modlitba za padlé v bitvě u Slavkova, 17.30
zámecká kaple.
27. 11. 1. adventní neděle, žehnání adventních věnců
v 9.00 a 18.00.
29. 11. Roráty v kostele, 6.45 průvod dětí s lucernami.
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

Říjen v KMŠ Karolínka
S
měsícem
září jsme se
rozloučili připomínkou svatého
knížete Václava,
patrona České
republiky. Byla to také příležitost k seznámení se s hlavními
státními symboly. Tím jsme se
dostali do současnosti, do doby
plné rušných silnic. Jak se
chovat, když chceme přejít silnici? Je snadné řídit auto? Co
všechno musí dobrý řidič znát?
Na takové otázky jsme si neFoto: 2x archiv KMŠ
jen odpovídali, ale především
covém měsíci nemohli opomenout. Jednotlivé
jsme si správné chování v bezpečí třídy a zahrady nacvičovali. Spousta řidičů má v autě
události z jejího života jsme si připomínali na stanovištích s úkoly, které dětem tyto
na zrcátku růženec. Jako křesťanská mateřská
okamžiky měly přiblížit. Po splnění všech
škola jsme Ježíšovu maminku Marii v růžen-

úkolů jsme si připili dětským šampaňským,
abychom si uvědomili radost hostů na svatbě,
na které Mariin syn proměnil vodu ve víno.
s. Pavlína Kvaltinová
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Rady do zahrady – listopad
Pranostika: Padá-li listí v listopadu, jistě
přijde brzy led, ale dlouho nepobude.
Listopad – není výraznější slovo, které
by vyjadřovalo děj v přírodě odehrávající se
v tomto měsíci.
Po opadu listí začneme zahradu připravovat
na zimu. Neměli bychom zapomínat na všechny pilné pomocníky, kteří nám po celé vegetační období pomáhají s omezováním škůdců.
Nyní nastává čas jim pomoci s přezimováním
a připravit jim dočasná obydlí.
Ježci jsou chráněná zvířata. Živí se brouky,
červy, slimáky a tím nám pomáhají na zahrádce. Na zimu se ukládají ke spánku, kdy
jim jejich tělesná teplota klesne na pouhých
5 °C a tělesné funkce se zpomalí. Až do jara
musí vystačit ze svých zásob. Může jim po-

moci tím, že jim ponecháme otevřený kompost, hromadu dříví vystlanou suchým listím
nebo senem. Také jim můžeme vyrobit domov
z dřevěné bedýnky o rozměrech 40x50 cm
a výšce 30 cm s otvorem 15 cm, vystlanou
senem. Na vše navršíme listí, seno a kousky
dřeva. Tam je nalákáme syrovým masem nebo
kočičí konzervou. Ježci nesmějí dostávat vepřové maso, uzeniny, solená a kořeněná jídla.
Na pití pouze vodu. Kravské mléko nedovede
strávit a může jim ublížit.
Pro užitečné živočichy, které na zahradě
potřebujeme je vhodné umístit hmyzí hotel,
který můžeme zakoupit již hotový, ale je lepší
si jej vyrobit a vyplnit vhodným materiálem
jako jsou bambusové tyčinky, špalíčky dřeva
s navrtanými otvory, seno, šišky… aby v něm

našly úkryt samotářské včely, pestřenky, zlatoočka, berušky a škvoři, kteří se živí škodlivým hmyzem, především hojně se vyskytujícími mšicemi.
Bílení stromů je vhodná ochrana proti mrazovým puklinám kmenů a hlavních
kosterních větví v předjarním období, kdy
již začne proudit míza a noční mráz naruší
kůru, do které potom vnikají škůdci a škodlivé choroby. Nátěrovou jíchu si připravíme
z 8 l vody, 1 kg hašeného vápna a 200 g síranu
měďnatého. Ten musíme přimíchat již rozpuštěný ve vodě. Nátěr provedeme na suchý
kmen za stálé teploty.
Bohatou úrodu a radost ze zahrady přejí zahrádkáři ZO ČZS Slavkov u Brna.
Vladimír Luža

Motoklub Austerlitz informuje
Zdravím vás, přátele řídítek a jedné stopy. Omluvte mě, že jsem se dlouho neozval
s příspěvkem o činnosti motoklubu. Během
prázdnin a podzimu jsme absolvovali spoustu
kilometrů v sedlech. Cestovní akce navazovaly jedna na druhou a čas mezi nimi zaplnili
přípravy na další výpravu.
Začali jsme pětidenním výletem do Julských Alp, projeli rakouské země Burgenland,
Štýrsko a Korutany. Údolím řeky Drávy přes
pohoří Karawanky jsme pronikli do Julských
Alp, projezdili silnice a prozkoumali přírodu
v okolí Triglavu a regionu Goriška.
Hned na to navazovala devítidenní výprava
do Albánie, plná jezdeckých zážitků. Projeli
jsme Maďarskem, Malou uherskou nížinou,
přes Bakoňský les, Balaton a Zadunajskou
nížinu. Zakroucenými silnicemi Chorvatska,
Bosny a Hercegoviny jsme se pustili na jih
až do Černé Hory a Albánie. Obdivovali jsme
přírodní parky Plitvice, Sutjeska, Kozara, obSLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2022
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Foto: archiv MK

last Durmitor, Biogradska Gora. Projeli jsme
pohořím Vitorog, Bjelašnica, Treskavica,
Zelengora, údolím řek Jablanica, Piva, Vrbs,
Komarnica, Morača, Drčka, Tara a mnoho jiného.
Následoval dvoudenní výlet na místa spojená s životem a stoletým výročím narození
Emila a Dany Zátopkových (narozenými
ve shodný den 19. září 1922).
Na další výpravě jsme čtyři dny hledali
vesnice a místa se zvláštním názvem. Obce,
o kterých zpívají bratři Tesaříkovi z kapely

Yo Yo Band. Projeli jsme Českou republiku
od české Kanady přes střední Čechy, Středočeskou pahorkatinu až po Brdy, abychom
zjistili, že „nejlepší holky jsou z okolí Holostřev. Rybitví, Rybitví, Rybitví, ani tam to
není špatný“.
Posledním jednodenním výletem jsme si
připomněli výročí první historické zmínky
o Moravanech. V pasáži z letopisů království
Franků o říšském sněmu v roce 822 ve Frankfurtu je zmínka o účasti slovanských delegací
včetně Čechů a Moravanů. Návštěvou archeologických nalezišť jsme si připomněli 1200 let
trvání vlastní identity.
Přátelé, o letošní motorkářské sezóně připravujeme besedu na začátek prosince, chystáme plochou dráhu na horním hřišti stadionu
a tradiční vánoční vyjížďku. Všechny vás
jménem motoklubu na všechny akce zvu.
Přesný termín, čas a místo akcí se dozvíte
v příštím Zpravodaji, na motoklubausterlitz.
cms.webnode.cz, nebo na naší vývěsce naproti kostela u vchodu do Svojsíkova parku.
Vlastik Jelínek


ŠK Merta Slavkov u Brna
Nová sezóna 2022/2023 je tu! Slavkovští
šachisté opět usednou za soutěžní šachovnice a letos nás bude nejvíc v historii. Krajské
soutěže už se rozjely a my v nich chceme zase
o kousek posunout svoje nejlepší umístění.
Minulou sezónu jsme v kraji skončili na neuvěřitelném třetím místě! Z celkových osmi
zápasu jsme čtyřikrát vyhráli a jednou remizovali. Stanislav Mezovský a Martin Netopil,
stálice naší základní sestavy, se dokonce díky
skvělým 5,5 bodům umístili na děleném druhém místě v počtu celkově získaných bodů
mezi všemi hráči soutěže. Máme velikou
radost a těšíme se na skvělé zápasy v kraji
i letos. Držte nám palce a klidně nás přijďte
přímo podpořit.
Hráči okresních týmu, a letos budeme mít
hned dva, už s velikým napětím vyhlíží první
kolo soutěže. Minulý rok byl zaměřen především na získávání zkušeností v soutěžním
šachu. A už jsou vidět výsledky. Naše mladé
komety Vítek Chvátal a Šimon Rolinc zazna-

menali svá první vítězství v soutěžním šachu!
Borci ještě jednou moc gratulujeme! Je vidět,
že trénování a získávání zkušeností je správná
cesta, která prostě body přinese. Jen vytrvat
a za chvíli těch vítězství bude nepočítaně. I letos chceme navázat na předešlá léta a uspět
i mezi okresními manšafty.
ŠK Merta Slavkov u Brna je druhý největší šachový oddíl v okrese Vyškov. Jako
jeho předseda se účastním krajských komisí, které přímo ovlivňují celou soutěž.
Stále chceme zvelebovat náš oddíl, navazovat na práci pana Miroslava Merty, našeho
mnohaletého předsedy, posouvat výsledky
jednotlivých týmu, a především chceme
zůstat otevřenou komunitou, která je připravená mezi sebe přijmout kohokoliv, kdo
by měl zájem o „královskou hru“. Pokud je
tu někdo takový, neváhejte a napište na vit.
vykoukal@gmail.com. Něco určitě vymyslíme. Fanděte nám i nadále!
Vít Vykoukal, předseda oddílu

VŠE KOLEM ŽELEZA
SORTIMENT
•
•
•
•
•

Archiv Slavkovského zpravodaje
najdete na adrese

www.slavkovskyzpravodaj.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

Nový stolní týdenní kalendář
Historický Slavkov V BARVĚ!

Od
listopadu v
PRODEJI!

Kolorované
historické
fotografie
Slavkova.

Zakoupíte
v obou trafikách
na Palackého nám. ve Slavkově u Brna

Milan Májek

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

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

Prodejní doba:

MI
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

PŘIJMEME

zaměstnance na pozici:

SVÁŘEČ

Do našeho výrobního závodu
v Sivicích

ETL-Ekotherm a.s.
www.etl.cz

V případě Vašeho zájmu
zašlete životopis na benda@etl.cz
nebo přímo volejte p. Miroslava Bendu
na tel.: 604 241 380

INTERNET TELEFON TELEVIZE MOBIL

CITY
TELEVIZE ZDARMA
CELÝ ROK 2023

Ve spolupráci s dodavatelem populární televizní platformy Kuki pro vás
máme zajímavou akci. Každý nový zákazník, který si objedná náš spolehlivý
internet 1Gbit za 490 Kč, dostane k němu televizi
Kuki M s 50 kanály (z toho 15 volitelných) do konce roku 2023 zdarma.
Součástí televize Kuki je možnost návratu na všech kanálech až o 7 dní zpět,
pauza, nahrávání, videopůjčovna i možnost přikoupení služeb
HBO, Navíc seriály a další.
I když vše zdražuje, za televizi můžete přístí rok ušetřit 2880 Kč.

www.vivo.cz

tel.: 515 537 537

SC Bonaparte

