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Vážení občané,
nemá smysl Vám nutit fráze o tom,

jak by měl kdo trávit adventní čas, že
bychom si jej měli užít v klidu, s rodi-
nou, úsměvem… bez stresu. Každý
z vás nejlépe ví, co pro něj Vánoce zna-
menají a co jej v tomto čase činí šťa-
stným. Věřím však, že doba, kdy
trávíme doma více času, nás chtě ne-

chtě sbližuje a že od ní každý očekáváme alespoň malé
obdarování. A opět je jen na Vás, zda má Vaše přání ma-
teriální podobu, nebo tu duchovní.

Dovolte mi, abych z pozice starosty rozbalil našemu
městu alespoň několik dárků, o které jsme, alespoň my
na radnici, dlouho usilovali a které začnou mít příští rok
reálné obrysy.

Michal Boudný

Foto: J. Sláma
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Další fotografie ze vzpomínkových akcí na straně 2, 8 a 9

Tenkrát
ve Slavkově



O první adventní neděli 2. prosince nave-
čer se uskutečnilo tradiční rozsvícení vánoč-
ního stromu.  Téměř hodinový program si
připravili žáci a učitelé Základní umělecké
školy ve Slavkově u Brna. Představili se
téměř všechny soubory – pěvecký sbor Hlá-

sek, klarinetový kvartet, žesťový soubor,
kytarový soubor, soubor zobcových fléten
a klávesové nástroje.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na or-
ganizaci této večení akce, zejména žákům
a učitelům slavkovské umělecké školy. 

Rozsvícení vánočního stromu

Slavkov si připomněl atmosféru bitvy tří císařů
Jarmark • Foto: T. Hájek

Přestavitelé města a Jm kraje • Foto: T. Hájek Přivítání hejtmana B. Šimka • Foto: T. Hájek Uprostřed velvyslankyně v Rakousku I. Červenková • Foto: T. Hájek

Pietní akt na Mohyle míru • Foto: archiv MÚ Ukázka bojového střetu v parku • Foto: J. Sláma

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu • Foto: 3x J. Sláma

Tenkrát ve Slavkově • Foto: L. Brothánková

Foto: L. Brothánková
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(Dokončení ze str. 1)

v souvislosti s touto stavbou budou čekat. Tak
daleko ještě s přípravami nejsme. Město má již
svoji část „odpracovanou“, nyní je míč na
straně Správy a údržby silnic Jihomoravského
kraje.

Další významnou investicí, která se spustí už
na jaře nového roku, je výstavba stanice pro
profesionální hasiče v areálu bývalé cukrovar-
ské váhy. Podobně jako v případě opravy prů-
tahu i zde je město spíše aktivním partnerem,
který se snažil „neházet klacky pod nohy“ a za-
jistilo projektu podmínky pro jeho vznik. Jsem
rád, že význam této centrály vnímají i noví za-
stupitelé, kteří na svém prvním zasedání zvedli
ruku pro vybudování komunikace, která novou
základnu napojí na ulici ČSA.

Věřím, že pozitivním dárkem pro vás, občany
tohoto města, je i zpráva, že zastupitelé při kon-
struktivní debatě schválili rozpočet na příští rok.
O jeho podobě se můžete dočíst na dalších
stránkách zpravodaje. Za mě je podstatné, že
rozpočet je mírně přebytkový a že je nastavený
tak, abychom mohli pracovat na tom, co jsme
(většinou všechny kandidující strany) vám slí-
bili. Příští rok nás ještě čeká dotáhnutí nároč-
ných projektů na opravu zámeckých valů
a barokní zdi (včetně rekonstrukce altánu nebo
vybudování výtahu do prohlídkové trasy
zámku). Nicméně je to také rok, ve kterém

To co se ještě v létě zdálo téměř nemožné –
že Jihomoravský kraj bude mít šanci v příštím
roce spustit opravu průtahu městem – je dnes
realitou. Za to, že krajští zastupitelé mohli na
posledním zasedání zvednout ruce pro regis-
traci slav kovského projektu v Integrovaném
operačním  programu, patří velké dík kolegům
z městského úřadu – zejména z odboru Investic
a rozvoje a Stavebnímu úřadu. Projekt, který
kraj připravuje minimálně čtyři roky, vyřeší
z velké míry to, co nás v našem městě trápí nej-
víc – špatný stav samotné silnice vedoucí od
Penny po konec Slavkova v Bučovické ulici,
nebezpečné úseky pro přecházení, neprůjezdné
křižovatky i připojovací pruhy. Město se pak
k této akci přidá s opravou poničených chod-
níků a vybudování parkovacích stání. Vím, že
moje radost bude v den, kdy se bagry zakous-
nou do země, zkalená dopravními komplika-
cemi. Uvědomuji si, že takto velkolepá
investice naše město po dobu oprav omezí.
Věřím však, že vidina uzdravení bolavé paty
našeho města bude vnímána pozitivně a že se
všichni obrníme trpělivostí, na kterou jsou os-
tatně již trochu zvyklí. V tomto čísle zpravo-
daje Vám ještě nesdělím podrobnosti, které nás

chceme připravit zásadní stavební akce do stá-
dia stavebního řízení. Jasno bychom tak chtěli
mít v otázce rekonstrukce ulic Jiráskova, Mali-
novského, Koláčkovo náměstí. Projektanti nám
také sdělí detaily o nové školce nebo vybereme
vítěze architektonického řešení na využití spo-
lečenského centra Bonaparte.

Při všech debatách o investičních akcích, hle-
dání velkých peněz a také úspor jsem velmi rád,
že se nezapomnělo také na potřeby těch nejslab-
ších – seniorů a hendikepovaných. Jeden
z bodů, které se objevily v různých podobách
ve většině volebních programů, bylo senior taxi.
A to se také stalo jednou z položek rozpočtu na
příští rok. Shodli jsme se na tom, že v průběhu
roku spustíme zkušební provoz této služby,
která bude určena zejména pro starší a nepohyb-
livé občany. Řešit by jim měla nesnáze při do-
pravě za lékaři nebo na úřady. O detailech Vás
budeme ještě informovat.

Na tomto místě se sluší poděkovat také všem,
kteří se podíleli na organizaci tradičních vzpo-
mínkových akcí na bitvu u Slavkova. Myslím,
že to není pouze můj pocit, řeknu, že akce má
lesk, jenž jí náleží.

Milí Slavkováci, přeji Vám klidné Vánoce
a pohodový vstup do nového roku. Věřím, že
minimálně v našem městě, bude rok 2019 opět
šťastný. Michal Boudný, starosta města

Vážení spoluobčané…

Nově zvolení zastupitelé na svém prvním
zasedání rozhodli o podobě rozpočtu města na
další rok. Občané města se tak můžou dočkat
dalších oprav ale i nových služeb jako je na-
příklad senior taxi sloužící pro přepravu ne-
mocných a starších lidí po městě. 

„Za uplynulé čtyři roky jsme se snažili do-
táhnout do konce co nejvíce projektů, jako
byla například rekonstrukce stadionu, oprava
několika ulic, stavba cyklostezky nebo pří-
stavba školy. Příští rok nás čeká zejména fina-
lizace náročného projektu na obnovu
zámeckých valů a barokní zdi a hlavně pří-
prava na další významné investiční akce jako
je například oprava ulic Malinovského, Jirá-
skova nebo stavba nové budovy mateřské
školy. Jasno bychom také chtěli mít v budoucí
podobě společenského centra Bonaparte – bu-
deme vypisovat veřejnou architektonickou
soutěž,“ uvedl starosta Michal Boudný. 

Podle ekonomických odhadů bude město
hospodařit s příjmy přesahujících 203 milionů
korun, z nichž cca. 121 milionů kryje běžný
chod města včetně provozu příspěvkových or-
ganizací (Technické služby, Zámek, základní

školy a Dům dětí a mládeže) a oprav. „Na příští
rok jsme se museli vypořádat s nepříjemnou in-
formací o skokovém nárůstu ceny za elektřinu,“
dodala místostarostka města Marie Jedličková. 

Na investice tak může příští rok putovat cca.
77 milionů korun. Zbylých 5 milionů tvoří pře-
bytek určený zejména na splácení úvěrů. 

V příštím roce tak město splní závazek vůči
hasičskému záchrannému sboru a vybuduje
příjezdovou komunikaci k nové hasičské sta-
nici v areálu cukrovarské váhy. Rozpočet také
počítá s vypořádáním se s domem Husova
č. 63. (Ministr kultury zrušil původní rozhod-
nutí o prohlášení domu kulturní památkou a ří-
zení je nyní opět na začátku pozn. red.). Oprav
se dočkají také obyvatelé bytového domu v Li-
tavské ulici.

Přestože příští rok městská pokladna nepo-
čítá s masivnějšími investicemi do rekonstrukcí
silnic a chodníků, neznamená to, že se v této
oblasti nebude dít nic zásadního. Projektanti se
pustí do finalizací projektů v ulicích Malinov-
ského, Jiráskova a Koláčkova náměstí. Jasno by
také mělo být v otázce podoby nové mateřské
školy nebo společenského centra Bonaparte.

Město má schválený rozpočet na další rok
Počítá se senior taxi i s architektonickou soutěží na Bonaparte

„Tyto projekty chceme dotáhnout do staveb-
ního řízení tak, abychom případně v dalším
roce mohli usilovat o dotace, které nově vy-
psalo ministerstvo pro místní rozvoj na opravu
komunikací ve městech našeho typu. Bez řádné
administrativní přípravy, která vyhoví kritériím
nového dotačního titulu, nemáme šanci na
úspěch,“ doplnila Marie Jedličková. 

Rozpočet roku 2019 počítá také s novinkou
určenou zejména pro starší a hendikepované
občany. Ve městě bude k dispozici dotované
taxi, které dle jasně stanovených kritérií bude
sloužit k převozu k lékaři nebo na úřady. 

„Zastupitelé na zkušební provoz schválili
300 tisíc korun. O detailních pravidlech bu-
deme diskutovat na začátku příštího roku a te-
prve poté službu představíme veřejnosti.
Zásadní nyní je, že jsme se shodli na tom, že
podobná forma dopravy ve městě chybí. Přes-
tože si nyní bereme inspiraci z jiných měst, až
na konci roku budeme schopni vyhodnotit, jak
se tato novinka osvědčila v praxi a jak ji dopi-
lovat na slavkovské poměry,“ uvedla Marie
Jedličková. vs
Pozn.: Podrobný přehled přímů a výdajů najdete na straně 7.

Jak prožívali napoleonské tažení Evropou
řadoví vojáci? Jak se dotkla vojenská služba
nejen jich samotných, ale jejich rodin a blíz-
kých? Na tyto otázky odpověděl dvoudenní
program Tenkrát ve Slavkově, který letos vy-
právěl příběh rakouského dělostřelce z jižní
Moravy Jana Nepomuka Prokeše.

Jeho osud přiblížily krátkometrážní filmy
promítané na nádvoří zámku i sobotní bitevní
ukázky. Unikátní noční vřavu doplnily pyro-
technické efekty a závěrečný ohňostroj.

Program ve Slavkově začal už ve čtvrtek 29.
listopadu mší za oběti bitvy v chrámu Vzkříšení
Páně a koncertem houslového virtuosa Václava
Hudečka v Historickém sále zámku. Pořadate-
lem bylo Sdružení Mohyla míru – Austerlitz,
které tento jedinečný zážitek zpřístupnil poslu-
chačům zdarma.

Také páteční program byl zahájen hudbou.
V zámecké kapli se představila chorvatská
skupina Klapa Sol z partnerského města Pag.
Následovalo vítání ruského a rakouského pa-

Slavkov si připomněl atmosféru bitvy tří císařů
novníka na nádvoří zámku. Multimediální po-
dívanou doplnilo promítání prvních dvou dílů
filmů z cyklu Moravské elegie.

Návštěvníci opět mohli navštívit na ojedi-
nělé oživené prohlídky nočního zámku, kde za-
žili atmosféru podobnou roku 1805. Nechyběl
ani dobový empírový bál.

Sobotní program byl opět ve znamení dobo-
vého jarmarku v centru města a na nádvoří
zámku. Zámecký park stal také svědkem hned
dvou bitevních střetů. vs
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ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA SLAVKOVA U BRNA

2. zasedání ZM – 10. 12. 2018

3. schůze RM – 19. 11. 2018

1. RM bere na vědomí zápis z 1. zasedání finančního
výboru konaného dne 3. 12. 2018.

2. ZM schvaluje rozbory hospodaření města Slavkov
u Brna za III. čtvrtletí roku 2018 v předloženém znění.

3. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské čin-
nosti za III. čtvrtletí roku 2018 v předloženém znění.

4. ZM schvaluje soubor rozpočtových opatření v před-
loženém znění

5. ZM projednalo návrh rozpočtu města Slavkov
u Brna na rok 2019 v předloženém znění a návrh akcep-
tuje.

6. ZM schvaluje návrh rozpočtu města Slavkov u Brna
na rok 2019 v podrobnosti závazných ukazatelů rozpočtu
města Slavkov u Brna na rok 2019 v předloženém znění.

7. ZM pověřuje radu města Slavkov u Brna schvalovat
a provádět změny rozpočtu na rok 2019 formou rozpoč-
tových opatření v předloženém znění

8. ZM pověřuje radu města Slavkov u Brna schvalovat
a provádět změny rozpočtu na rok 2018 do konce roku
2018 k zajištění plynulého hospodaření města Slavkov
u Brna.

9. ZM schvaluje plnění plánu vedlejší hospodářské čin-
nosti pro rok 2019 v předloženém znění.

10. ZM schvaluje čerpání Fondu správy majetku pro
rok 2019 v předloženém znění.

11. ZM schvaluje poskytnutí daru ve výši 30.000 Kč
dle přiložené darovací smlouvy pro Diecézní charitu Brno,
Oblastní charitu Hodonín - Pečovatelskou službu Bučo-
vice a Slavkov u Brna  z rozpočtu města na rok 2018,
položky „OVV- nespecifické rezervy“.

12. ZM schvaluje dotační program "Podpora veřejně
prospěšných činností", dotační program "Podpora čin-
ností organizací pracujících s mládeží" a Individuální do-
tace včetně jejich příloh v předloženém znění.

13. ZM bere na vědomí závěrečný účet DSO ŽLaP za
rok 2017 v předloženém znění.

14. ZM bere na vědomí průběžné plnění Programu
rozvoje města na rok 2018 v předloženém znění.

15. ZM uzavírá časové období pro přijímání nových
podnětů ke změně č. 1 územního plánu města Slavkov
u Brna, a to ke dni přijetí tohoto usnesení.

16. ZM schvaluje předložený návrh změn Z1_24.
17. ZM schvaluje předložený návrh změn Z1_25.
18. ZM schvaluje předložený návrh změn Z1_26.

19. ZM neschvaluje předložený návrh změn Z1_27.
20. ZM schvaluje předložený návrh změn Z1_28.
21. RM určuje zastupitelem, který je pověřený ke kon-

zultacím pro zpracování změny č. 1 územního plánu Slav-
kova u Brna Ing. arch. Dušana Jakoubka.

22. ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o sdružení ze dne 9. 7. 2013 ve věci výstavby veřejné
 infrastruktury na ulici Na Vyhlídce s panem Prof. doc.
MUDr. Milošem Táborským, PhD. a panem Josefem An-
dratschkem, dle předloženého návrhu.

23. ZM schvaluje úplatný převod části pozemku parc.
č. 620/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
cca 29 m2 ve vlastnictví města do vlastnictví Stavební
společnosti Čáslava, s.r.o., sídlem Tomáškova 21, 615 00
Brno, IČ: 02358140 dle přiložené mapy za kupní cenu
stanovenou dle znaleckého posudku č. 3941-999-2018
ve výši 5000 Kč/m2 bez DPH. Náklady související s pře-
vodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad
do KN, geometrický plán a znalecký posudek č. 3941-
999-2018) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou spl-
něny dle platné legislativy.

24. ZM schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2056/1
ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře 4m2 dle
přiloženého návrhu geometrického plánu z vlastnictví
města do vlastnictví pana Františka Kreizla za kupní cenu
ve výši 1.390,-Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem
č. 3921-666-2018. Náklady související s převodem ne-
movitosti (vypracování znaleckého posudku, geometric-
kého plánu a správní poplatek za návrh na vklad) uhradí
kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle platné le-
gislativy.

25. ZM schvaluje úplatný majetkoprávní převod po-
zemku parc. č. 2829/7 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú.
Slavkov u Brna o výměře 21 m2 z vlastnictví města do
vlastnictví paní Soni Esslerové dle přiložené mapy, za
kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 3795-
034-2018 ve výši 558 Kč/m2. Náklady související s pře-
vodem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad)
uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle
platné legislativy.

26. ZM schvaluje úplatný převod pozemku parc.
č. 2636/23 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna o výměře
19m2 z vlastnictví města do vlastnictví paní Marty Hu-
dečkové, za kupní cenu ve výši 557,88Kč/m2 stanovenou

znalecký posudkem č. 3795-034-2018. Náklady souvise-
jící s převodem nemovitosti (správní poplatek za návrh
na vklad ve výši 1.000,-Kč) uhradí kupující. Daňové po-
vinnosti budou splněny dle platné legislativy.

27. ZM schvaluje úplatný převod části pozemku parc.
č. 1085/1 trvalý travní porost o výměře cca 1287 m2

a parc. č. 1085/6 ostatní plocha o výměře cca 47 m2, oba
v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené mapy, ve vlastnictví
města do vlastnictví společnosti Golf Invest Austerlitz,
a.s., Na golfovém hřišti 1020, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:
63495201 za kupní cenu stanovenou znaleckým posud-
kem č. 3941-888-2018 pro pozemek parc. č. 1085/1 ve
výši 900 Kč/m2 bez DPH a pro pozemek parc. č. 1085/6
ve výši 300 Kč/m2 bez DPH. Náklady související s převo-
dem nemovitostí (správní poplatek za návrh na vklad,
znalecký posudek a geometrický plán) uhradí kupující.
Daňové povinnosti budou splněny dle platného zákona.

28. ZM schvaluje úplatný převod nově vzniklého po-
zemku parc. č. 1553/3 ostatní plocha o výměře 25 m2

v k.ú. Slavkov u Brna vzniklého na základě přiloženého
GP č. 3490-3267/2018 z pozemku parc. č. 1553/1 ostatní
plocha v k.ú. Slavkov u Brna společnosti E.ON Distribuce,
a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 370
01 České Budějovice, za kupní cenu ve výši 380,-Kč/m2
bez DPH. Náklady související s převodem nemovitosti
(správní poplatek, geometrický plán i znalecký posudek)
uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle
platné legislativy.

29. ZM schvaluje s účinností od 01. 01. 2019 odměny
neuvolněných členů zastupitelstva v následující výši: člen
rady města 7.897 Kč, předseda výboru zastupitelstva
3.948 Kč, předseda komise rady 3.948 Kč, člen komise
rady 0 Kč, člen výboru zastupitelstva 0 Kč, člen zastupi-
telstva města 1.974 Kč. Souběh funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva: Člen rady města a současně před-
seda výboru nebo komise 9871 Kč, člen zastupitelstva
města a současně předseda výboru nebo komise
3.948 Kč. V případě nástupu náhradníka na uvolněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna posky-
tována ode dne složení slibu.

30. ZM bere na vědomí předloženou zprávu (Městský
architekt)

31. ZM ukládá radě města předložit stanovisko k před-
ložené zprávě a dalšímu postupu (Městský architekt).

1. RM schvaluje a provádí v souladu s usnesením
č. 388/21/ZM/2017 rozpočtová opatření v předloženém
znění

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

3. RM doporučuje ZM schválit rozbory hospodaření
města Slavkov u Brna za III. čtvrtletí roku 2018 v předlo-
ženém znění.

4. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší
hospodářské činnosti za III. čtvrtletí roku 2018 v předlo-
ženém znění.

5. RM projednala návrh rozpočtu města Slavkov
u Brna na rok 2019 v předloženém znění a návrh akcep-
tuje.

6. RM doporučuje projednat a schválit návrh rozpočtu
města Slavkov u Brna  na rok 2019 v podrobnosti záva-
zných ukazatelů rozpočtu města Slavkov u Brna na rok
2019 v předloženém znění.

7. RM doporučuje ZM schválit usnesení k zmocnění
rady města Slavkov u Brna schvalovat a provádět změny
rozpočtu na rok 2019 formou rozpočtových opatření

8. RM doporučuje ZM schválit usnesení k zmocnění
rady města Slavkov u Brna schvalovat a provádět změny
rozpočtu na rok 2018 do konce roku 2018 k zajištění ply-
nulého hospodaření města Slavkov u Brna.

9. RM doporučuje ZM schválit Pravidla rozpočtového
provizoria města Slavkov u Brna na rok 2019 v předlo-
ženém znění.

10. RM doporučuje ZM projednat a vzít na vědomí zá-
věrečný účet DSO ŽLaP za rok 2017.

11. RM doporučuje ZM vzít na vědomí průběžné pl-
nění Programu rozvoje města na rok 2018 v předlože-
ném znění.

12. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod části
pozemku parc. č. 1085/1 trvalý travní porost o výměře
cca 1.287m2 a parc. č. 1085/6 ostatní plocha o výměře
cca 47m2, oba v k.ú. Slavkov u Brna dle přiložené mapy,
ve vlastnictví města do vlastnictví společnosti Golf Invest
Austerlitz, a.s., Na golfovém hřišti 1020, 684 01 Slavkov
u Brna, IČ: 63495201 za kupní cenu stanovenou znalec-
kým posudkem č. 3941-888-2018 pro pozemek parc.
č. 1085/1 ve výši 900,-Kč/m2 bez DPH a pro pozemek
parc. č. 1085/6 ve výši 300,-Kč/m2 bez DPH. Náklady
související s převodem nemovitostí (správní poplatek za
návrh na vklad, znalecký posudek a geometrický plán)
uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle
platného zákona.

13. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod nově
vzniklého pozemku parc. č. 1553/3 ostatní plocha o vý-
měře 25m2 v k.ú. Slavkov u Brna vzniklého na základě
přiloženého GP č. 3490-3267/2018 z pozemku parc.
č. 1553/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna společnosti
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F.A.Ger-
stnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, za kupní cenu
ve výši 380,-Kč/m2 bez DPH. Náklady související s pře-
vodem nemovitosti (správní poplatek, geometrický plán

i znalecký posudek) uhradí kupující. Daňové povinnosti
budou splněny dle platné legislativy.

14. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod po-
zemku parc. č. 2636/23 ostatní plocha v k. ú. Slavkov
u Brna o výměře 19m2 z vlastnictví města do vlastnictví
paní Marty Hudečkové, za kupní cenu ve výši
557,88Kč/m2 stanovenou znalecký posudkem č. 3795-
034-2018. Náklady související s převodem nemovitosti
(správní poplatek za návrh na vklad ve výši 1.000,-Kč)
uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny dle
platné legislativy.

15. RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu po-
zemků parc. č. 343/6 a parc. č. 343/15, oba ostatní plo-
cha, ležící v k.ú. Slavkov u Brna, a to na dobu určitou od
1. 1. 2019 do 31. 12. 2022. 

16. RM schvaluje uzavření smlouvy o zemědělském
pachtu, jejímž předmětem bude zahrádka č. 2 o výměře
cca 32m2 nacházející se na pozemku parc. č. 2847/8
ostatní plocha - zeleň v k. ú. Slavkov u Brna mezi městem
Slavkov u Brna a paní Annou Volešovou, za sjednané
roční celkové nájemné ve výši 560,-Kč.

17. RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a. s., F. A. Ger-
stnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, týkající se po-
zemku parc. č. 1941/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov
u Brna, který je v majetku města, dle přiloženého návrhu
smlouvy a výkresu koordinační situace (stavba s názvem
„Slavkov, kabel NN Ruská“) v předloženém znění.
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18. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Gas Net,
s.r.o., sídlem Klišská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ:
27295567, jejíž předmětem je pozemek parc. č. 354/13
orná půda v k. ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města
dle přiložené situace.

19. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby vodovodní pří-
pojky na pozemku parc. č. 354/13 v k.ú. Slavkov u Brna,
který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna, ke stavbě K.
Ú. Slavkov u Brna - Obytná zóna Zelnice, Bytový dům
Choux na parc. č. 354/12 v k.ú. Slavkov u Brna v ul. Zelnice
I., se společností Choux, s.r.o., Vídeňská 15, 639 00 Brno.

20. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby sjezdu a umístění
vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě RD s man-
želi Ing. Milanem Strachoněm a JUDr. Janou Strachoňo-
vou Drexlerovou, na pozemku parc. č. 4219 v k. ú. Slavkov
u Brna, který je ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

21. RM doporučuje ZM schválit uzavření dodatku č.1
ke smlouvě o sdružení ze dne 9. 7. 2013 ve věci výstavby
veřejné infrastruktury na ulici Na Vyhlídce s panem
Prof. doc. MUDr. Milošem Táborským, PhD. a panem Jo-
sefem Andratschkem, dle předloženého návrhu.

22. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí do-
tace z rozpočtu JMK s Jihomoravským krajem, Žerotínovo
nám. 449/3, 601 82 Brno, IČ: 70888337 na výměnu 3 ks
vrat hasičské stanice ve Slavkově u Brna, dle předlože-
ného návrhu smlouvy.

23. RM doporučuje ZM schválit  poskytnutí daru ve výši
30.000 Kč dle přiložené darovací smlouvy pro Diecézní
charitu Brno, Oblastní charitu Hodonín - Pečovatelskou
službu Bučovice a Slavkov u Brna  z rozpočtu města na
rok 2018,  položky "OVV- nespecifické rezervy".

24. RM zřizuje povodňovou komisi města k plnění
úkolů při ochraně před povodněmi dle ustanovení § 78
odst. 1 zákona o vodách.

25. RM jmenuje navržené osoby Petra Zvonka, Ing. Bar-
baru Macháčkovou, Ladislava Andrlu, Miroslava Mina-
říka, Josefa Zavadila, Vojtěcha Šedého a Ing. Andreu
Večerkovou za členy povodňové komise města dle zákona
o vodách.

26. RM schvaluje plán kontrolních činností roku 2019
města Slavkov u Brna v předloženém znění. 

27. RM bere na vědomí předloženou zprávu a souhlasí
s postupem podle doporučení AK 

28. Svojanovská (Náklady na uzavření Napoleonské ex-
pozice). 

29. RM doporučuje ZM schválit s účinností od 01. 01.
2019 odměny neuvolněných členů zastupitelstva v násle-
dující výši: člen rady města 7.897 Kč, předseda výboru za-
stupitelstva 3.948 Kč, předseda komise rady 3.948 Kč,
člen komise rady 0 Kč, člen výboru zastupitelstva 0 Kč,
člen zastupitelstva města 1.974 Kč. Souběh funkcí ne-
uvolněných členů zastupitelstva: Člen rady města a sou-
časně předseda výboru nebo komise 9.871 Kč, člen
zastupitelstva města a současně předseda výboru nebo
komise 3948 Kč. V případě nástupu náhradníka na uvol-

něný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna po-
skytována ode dne složení slibu.

30. RM schvaluje výši navrhovaných odměn pro ředi-
telku ZS-A a ředitele TSMS za 2. pololetí roku 2018.

31. RM souhlasí s uzavřením dvou Doplňků servisní
smlouvy o provádění technické péče na strojích XEROX
typu P3635 (výrobní čísla 3968235132 a 3220765058)
umístěných na odboru SV a SC-DSA, se společností SPIN
SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636 00 Brno, IČ:
25583735 v předložených zněních.

32. RM schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva
města v předloženém znění.

33. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č.15/2018
v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.

34. RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce číslo
243/42/2018 uzavřené mezi Vlastivědným muzeem v Olo-
mouci jako půjčitelem, zastoupeným Ing. Břetislavem Ho-
láskem, ředitelem, na straně jedné a Zámkem Slavkov -
Austerlitz, zastoupeným Mgr. Evou Oubělickou, DiS, ředi-
telkou, městem Slavkov u Brna, zastoupeným Bc. Micha-
lem Boudným, starostou, a firmou SKRstav s.r.o.,
zastoupenou Ing. Ivo Skřivánkem, jednatelem, jako vy-
půjčiteli na straně druhé.

35. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejné za-
kázky dle výběrového řízení ze dne 13. listopadu 2018
(Veřejná zakázka ZS-A)

36. RM bere na vědomí podmínky zadání veřejné za-
kázky dle výběrového řízení ze dne 12. listopadu 2018
(Veřejná zakázka ZS-A).

1. RM doporučuje ZM schválit plnění plánu vedlejší hos-
podářské činnosti pro rok 2019 v předloženém znění.

2. RM doporučuje ZM schválit čerpání Fondu správy ma-
jetku pro rok 2019 v předloženém znění.

3. RM doporučuje ZM schválit úplatný převod části po-
zemku parc. č. 620/1 ostatní plocha v k.ú. Slavkov u Brna
o výměře cca 29 m2 ve vlastnictví města do vlastnictví Sta-
vební společnosti Čáslava, s.r.o., sídlem Tomáškova 21, 615
00 Brno, IČ: 02358140 dle přiložené mapy za kupní cenu
stanovenou dle znaleckého posudku č. 3941-999-2018 ve
výši 5.000,-Kč/m2 bez DPH. Náklady související s převo-
dem nemovitosti (správní poplatek za návrh na vklad do
KN, geometrický plán a znalecký posudek č. 3941-999-
2018) uhradí kupující. Daňové povinnosti budou splněny
dle platné legislativy.

4. RM souhlasí s uzavřením předloženého návrhu do-
hody o podmínkách vybudování stavby parkovacího stání
k RD s manželi Petrem Konečným a Katarínou Konečnou
na pozemku parc. č. 1806 v k. ú. Slavkov u Brna, který je
ve vlastnictví města Slavkov u Brna.

5. RM schvaluje uzavření předložené smlouvy o připo-
jení se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

6. RM schvaluje objednání dodávky a montáže 2ks in-
fopanelů na Palackého nám. dle předložené cenové na-
bídky a návrhu pana Jiřího Blažka, Kamnářská 2019/13,
678 01, Blansko IČ:15585603.

7. RM schvaluje uzavření dodatku č. 11 se společností
B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o., se sídlem Zlatá Hora 1466,
Slavkov u Brna, PSČ 684 01, IČ: 60721901, v předloženém
znění za podmínky předešlého zveřejnění.

8. RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu tří pí-
skových kurtů ležících na pozemku parc.č. 1092/8, 1092/9
a 1092/2, betonového hřiště, kurtů a části tribuny ležící na
pozemku parc.č. 1087/12, šaten, skladu, wc, altánu a části
tribuny ležící na pozemku parc.č. 1087/11, venkovní sprchy
ležící na pozemku parc.č. 1087/9, boudy ležící na pozemku
parc.č. 1087/13, plochy nacházející se na pozemku parc.č.
1087/15 a skladovacích prostor o výměře 30 m2 v místnosti
č. 23 nacházející se na pozemku parc.č. 1087/6, vše v k.ú.
Slavkov u Brna, dle předloženého grafického znázornění.
Nájem by trval do 31. 12. 2035. 

9. RM schvaluje rozpočtové opatření TSMS č.18/2018
v rámci vlastního rozpočtu dle přílohy.

10. RM schvaluje smlouvu o nájmu movitých kulturních
památek - zámecký mobiliář uzavřenou mezi Národním
památkovým ústavem, státní příspěvkovou organizací, IČ:
75032333, Zámkem Slavkov - Austerlitz, příspěvková or-
ganizace, IČ: 00373320, a městem, v předloženém znění.

11. RM bere na vědomí podmínky zadání a výsledek ve-
řejné zakázky dle výběrového řízení ze dne 22. listopadu
2018 (Veřejná zakázka ZS-A).

12. RM schvaluje změnu rozpočtu Základní školy Ko-
menského Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

4. schůze RM – 26. 11. 2018
13. RM schvaluje změnu účelu účelového investičního

příspěvku ZŠ Komenského Glitter Stars na neinvestiční ve
výši 17.833 Kč Základní škole Komenského Slavkov u Brna,
příspěvková organizace.

14. RM schvaluje změnu tvorby a čerpání investičního
fondu Základní škole Komenského, příspěvková organi-
zace. Investiční fond bude ponížen o část účelového inves-
tičního příspěvku od zřizovatele ve výši 17.833 Kč

15. RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 17 Základní
škole Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace

16. RM schvaluje přesun finančních prostředků z rezerv-
ního fondu do fondu investičního ve výši 87.217 Kč Zá-
kladní škole Komenského Slavkov u Brna

17. RM schvaluje tvorbu a čerpání investičního fondu ve
výši 87.217 Kč na technické zhodnocení objednávkového
systému pro školní jídelnu Základní školy Komenského
Slavkov u Brna, příspěvková organizace.

18. RM schvaluje rozpočtovou změnu č. 20 v předlože-
ném znění

19. RM bere na vědomí předložené nové podněty na
změnu č. 1 územního plánu Slavkova u Brna.

20. RM doporučuje ZM uzavřít časové období pro přijí-
mání nových podnětů ke změně č. 1 územního plánu
města Slavkov u Brna, a to ke dni přijetí tohoto usnesení.

21. RM doporučuje ZM určit zastupitele, který bude po-
věřený ke konzultacím pro zpracování změny č. 1 územ-
ního plánu Slavkova u Brna.

1. RM souhlasí se zúžením předmětu nájemní smlouvy
vč. snížení nájemného uzavřené dne 10. 06. 2012 mezi
městem Slavkov u Brna a společností Rostěnice, a.s., síd-
lem Rostěnice 166, 68201 Vyškov, IČ: 63481821 týkající
se pozemku parc. č. 4990/1 v k.ú. Slavkov u Brna a to for-
mou dodatku č. 8.

2. RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a. s. týkající se pozemku parc. č. 3596/6 ostatní plo-
cha v k.ú. Slavkov u Brna, který je v majetku města, dle
přiloženého návrhu smlouvy a výkresu koordinační situ-
ace (stavba s názvem Slavkov u B., kabel NN Kuchařová)
v předloženém znění.

3. RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní
smlouvě ze dne 19. 11. 2014 k bytu č. 6, sídliště Nádražní
1192, Slavkov u Brna, uzavřené s paní Kateřinou Holoub-
kovou,  obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu ur-

čitou, a to do 30. 11. 2023 za smluvní nájemné ve výši
60 Kč/m2.

4. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 21. 11. 2017 k bytu č. 2, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna, uzavřené s paní Hanou Marianou Hájko-
vou, obsahujícím prodloužení nájmu bytu na dobu urči-
tou, a to do 31. 3. 2019 za smluvní nájemné ve výši
60 Kč/m2.

5. RM neschvaluje doplnění paní Lucie Laštůvkové,
jako společného nájemce do nájemní smlouvy na proná-
jem bytu č. 5, Zlatá Hora 1230, Slavkov u Brna.

6. RM neschvaluje doplnění paní Aleny Hrabovské,
jako společného nájemce do nájemní smlouvy na proná-
jem bytu č. 2, sídliště Nádražní 1192, Slavkov u Brna.

7. RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor – 6/288 dohodou k datu 28. 2. 2019
s MUDr. Marií Špatnou, IČ: 64446026.

6. schůze RM – 3. 12. 2018
8. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor

na poliklinice ve Slavkově u Brna, Malinovského 288,
jedná se o ordinaci praktického lékaře a sesterny, o cel-
kové výměře 23,90 m2. RM uzavření nájemní smlouvy na
pronájem prostor sloužících k podnikání - místnosti
č. 004 o celkové výměře 22,20 m2 v suterénu admini-
strativní budovy Koláčkovo náměstí 727, Slavkov u Brna,
s Ing. Sylvií Reichlovou, IČ: 86872877. Nájemné za uží-
vání prostor činí 1000 Kč/m2/rok a nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3
měsíce.

9. RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu garáže
č. 1 ve dvorním traktu polikliniky, Malinovského 551,
Slavkov u Brna, o výměře 19 m2. Nájemné je stanoveno
ve výši 650 Kč/m2/rok a nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok.
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Hudební večer žáků
Hudební večer žáků se koná v úterý 29. 1.

2019 v 17.00 hod. v sále ZUŠ. jj

Známky na popelnice a místní poplatek ze
psů je možné uhradit od 7. ledna 2019 na po-
kladně městského úřadu, Palackého nám. 65
v přízemí. V prodeji budou opět týdenní, čtr-
náctidenní a měsíční známky na popelnice
o objemu 110 litrů.

Na pokladně můžete uhradit také poplatek
ze psů, který je splatný od 1. ledna do 31.
března 2019. V základní sazbě za prvního psa
majitel zaplatí 250 Kč, za druhého a každého
dalšího pak 375 Kč. Starobní důchodci a drži-
telé průkazu ZTP/P mají nárok na slevu. Platbu
poplatku je možné provést buď v hotovosti
nebo platební kartou.

Poplatky za svoz komunálního odpadu:
Týdenní – 1800 Kč/rok (typ A)

svoz každý týden
Čtrnáctidenní – 1400 Kč/rok (Typ C)

svoz jednou za dva týdny
Měsíční – 1200 Kč/rok (typ M)

svoz jednou za měsíc

Poplatek lze uhradit ve dvou splátkách v ter-
mínech:

a) do 31. 1. za první pololetí daného kalen-
dářního roku

b) do 31. 7. za druhé pololetí daného kalen-
dářního roku. TSMS

Poplatky v novém roce
PLATBA POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ

Ze strany Ministerstva školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR byl pro oblast Slavkovska, tj. pro
18 obcí, schválen následný projekt Místní akční
plán (MAP) II rozvoje vzdělávání v ORP Slav-
kov u Brna. Realizace bude probíhat v období
od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2022.

Cílem pro MAP II je podpořit intervence nap-
lánované v předchozím projektu vedoucí ke
zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a zá-
kladních školách tím, že bude podpořena spolu-
práce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve
vzdělávání včetně organizací neformálního
vzdělávání.

Budeme se společně vzdělávat, informovat,
plánovat a následně řešit místní problémy a po-
třeby v oblasti školství a práce s dětmi do 15 let.
Důraz bude kladen na podporu všech pedago-

gických pracovníků, i těch, kteří pracují s dětmi
ve volném čase. Nezapomeneme na rodiče. Spo-
lupracovat budeme s neziskovými organizacemi,
knihovnami, slavkovským zámkem. Chceme
tím rozvíjet spolupráci na Slavkovsku a také gra-
motnosti a kompetence všech dětí a žáků. MAP
je financován z prostředků EU a města Slavkov
u Brna.

Součástí realizace projektu jsou také pracovní
skupiny složené z odborníků, zástupců škol,
obcí i veřejnosti, které se budou věnovat 6 ob-
lastem ve vzdělávání dětí do 15 let věku (čtenář-
ské a matematické gramotnosti, rovným
příležitostem ve vzdělávání, polytechnické vý-
chově, neformálnímu vzdělávání a financování).

Podpořeny budou různé aktivity v obcích, ve
školách i školkách, například besedy v rámci

Místní akční plán II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna
rozvoje čtenářství dětí a žáků, zajímavé pro-
gramy pro předškoláky, exkurze pro školní dru-
žiny, besedy pro rodiče. Dojde k vytvoření
interaktivní učebnice Slavkovska; věnovat se bu-
deme problematice kyberšikany, volbě povolání
na Slavkovsku a dalším problémům. Podpoříme
setkávání pedagogů, vedoucích neziskových or-
ganizací pracujících s dětmi a sdílení dobré
praxe. Uvítáme podporu ze strany firem na Slav-
kovsku ve vzdělávání žáků, a to nejen v oblasti
polytechniky a volby povolání. 

O aktivitách pro žáky budeme rodiče infor-
movat prostřednictvím škol, učitelů. Zájemci
mohou také sledovat webové stránky projektu
www.map-slavkov.cz nebo se připojit do naší fa-
cebookové skupiny s názvem MAP Slavkovsko. 

Jitka Schovancová, MAP II, Slavkov u Brna

5. schůze RM – 30. 11. 2018
1. RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní

smlouvě ze dne 18. 5. 2009 s nájemcem Základní škola
a praktická škola, Slavkov u Brna, příspěvková organi-
zace, Malinovského 280, 684 01 Slavkov u Brna, v před-
loženém znění.

7. schůze RM – 10. 12. 2018
1. RM bere na vědomí omezení provozu Mateřské

školy Zvídálek, Komenského náměstí 495, příspěvková
organizace ve dnech 3. 1. 2019 a 4. 1. 2019 a zajištění
provozu v budově na odloučeném pracovišti MŠ Zvídá-
lek, Koláčkovo náměstí 107, Slavkov u Brna.

10. RM schvaluje přidělení bytu č. 3, Fügnerova 110,
Slavkov u Brna, manželům Petrovi a Soně Chaloupkovým.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a ná-
jemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.

11. RM schvaluje přidělení bytu č. 9, Zlatá Hora 1227,
Slavkov u Brna, paní Martině Stratilové. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou do 31. 03. 2019 a ná-
jemné stanoveno ve výši 60 Kč/m2.

12. RM schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu města ve
výši 600 Kč pro plátce, kteří uhradí polovinu ceny roční
svozové sazby Typu M poplatku za komunální odpad za
celý kalendářní rok 2019, a daru ve výši 300 Kč pro plátce,
kteří uhradí čtvrtinu ceny roční svozové sazby Typu M po-
platku za komunální odpad za jedno kalendářní pololetí
roku 2019, a to pro osoby, které řádně splnily podmínky
uvedené v Pravidlech pro poskytování příspěvku na čás-
tečné pokrytí nákladů na poplatek za komunální odpad
pro rok 2019 pro osaměle žijící seniory.

13. RM schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu města ve
výši 400 Kč pro plátce, kteří uhradí 800 Kč z ceny svozové

sazby Typu M  poplatku za komunální odpad za celý ka-
lendářní rok 2019, a daru ve výši 200 Kč pro plátce, kteří
uhradí 400 Kč z ceny  svozové sazby Typu M  poplatku za
komunální odpad za jedno kalendářní pololetí roku 2019,
a to pro osoby, které řádně splnily podmínky uvedené
v Pravidlech pro poskytování příspěvku na částečné pokrytí
nákladů na poplatek za komunální odpad v roce 2019. 

14. RM souhlasí s uzavřením čtyř Doplňků servisní
smlouvy o provádění technické péče na strojích XEROX
typu P3635 výrobní číslo 3968248242 na oddělení SM,
WC5225 výrobní číslo 3315773066 na odboru SÚ,
WC5225 výrobní číslo 3315771624 na odboru IR
a WC5225 výrobní číslo 3316618030 na oddělení ŽP, se
společností SPIN SERVIS s.r.o., Škroupova 3018/62, 636
00 Brno, IČ: 25583735 v předložených zněních.

15. RM schvaluje přesun finančních prostředků z rezerv-
ního fondu ZS-A do investičního fondu ZS-A  v předlože-
ném znění.

16. RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7  Zámku Slav-
kov-Austerlitz, příspěvková organizace, v předloženém
znění.

17. rozpočtové opatření č. 8 Zámku Slavkov – Auster-
litz, příspěvková organizace, v předloženém znění.

18. RM bere na vědomí zápis č. 4/2018 z jednání Škol-
ské rady Základní školy Komenského Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace a zápis č. 4/2018 z jednání Školské
rady Základní školy Tyršova Slavkov u Brna, příspěvková
organizace.

19. RM bere na vědomí uzavření školní družiny Základní
školy Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organi-
zace, o prázdninách ve školním roce 2018/19.

20. RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů 3. 1.
2019 a 4.1.2019 v ZŠ Komenského Slavkov u Brna, pří-
spěvková organizace.

21. RM bere na vědomí vyhlášení volných dnů 3. 1.
2019 a 4. 1. 2019 pro žáky Základní školy Tyršova Slavkov
u Brna, příspěvková organizace.

22. RM schvaluje Mateřské škole Zvídálek, Komenského
náměstí 495, Slavkov u Brna, příspěvková organizace, při-
jetí finančního daru dle předložené zprávy.

(Dokončení ze str. 1)

Harmonogram vývozu směsného komu-
nálního a tříděného odpadu v době vánoč-
ních svátků a v novém roce: 

52. týden 
Pondělí 24. 12. 2018 – budou probíhat vý-

vozy odpadu dle pravidelného svozového
plánu 

Úterý 25. 12. 2018 – nebudou probíhat vý-
vozy odpadu 

Středa 26. 12. 2018 – budou probíhat vý-
vozy odpadu z 25. 12. 2018 

Čtvrtek 27. 12. 2018 – budou probíhat vý-
vozy odpadu z 26. 12 .2018 

Pátek 28. 12. 2018 – budou probíhat vývozy
odpadu z 27. 12. 2018 

Sobota 29. 12. 2018 – budou probíhat vý-
vozy odpadu z 28. 12. 2018 

1. týden 
Pondělí 31. 1. 2018 – budou probíhat vývozy

odpadu dle pravidelného svozového plánu 
Úterý 1. 1. 2019 – nebudou probíhat vý-

vozy odpadu 
Středa 2. 1. 2019 – budou probíhat vývozy

odpadu z 1. 1. 2019 
Čtvrtek 3. 1. 2019 – budou probíhat vývozy

odpadu z 2. 1. 2019 

Svoz odpadu na přelomu roku
Pátek 4. 1. 2019 – budou probíhat vývozy

odpadu z 3. 1. 2019 
Sobota 5. 1. 2019 – budou probíhat vývozy

odpadu z 4. 1. 2019 
Sběrné dvory budou 24. 12. 2018, 25. 12.

2018, 26. 12. 2018, 31. 12. 2018 a 1. 1. 2019
pro veřejnost uzavřeny. Odpady bude možné
na sběrné dvory odevzdat v následujících
dnech. 

Sběrné dvory budou otevřeny 22. 12. 2018,
27. 12. 2018, 28. 12. 2018 a 29. 12. 2018. 

Více informací je možné získat na webo-
vých stránkách Respono. Respono, a.s.

Úplné znění na www.slavkov.cz
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Rozpočet na rok 2019
Položky: tis. Kč
Příjmy
Daňové 117 417,00
Nedaňové 8 330,10
Kapitálové 200,00
Přijaté transfery 77 408,80
z toho 21 60 Kč příspěvek státu na chod MÚ
Příjmy celkem 203 355,90

Výdaje
Běžné 120 883,90
Kapitálové 77 200,00
Splátky dlouhodobých úvěrů 5 272,00
Nesplacené úvěry k 1. 1. 2019 – cca 30 mil. Kč
Výdaje celkem 203 355,90

Běžné výdaje
Příspěvky města na provoz:
TSMS 21 015,00
ZS-A Slavkov (zámek, knihovna, SC Bonaparte…) 13 881,30
ZŠ Komenského 5 170,00
ZŠ Tyršova 2 641,00
MŠ Zvídálek 1 348,00
ZUŠ 250,00
DDM 300,00
Výdaje státní správa a samospráva
Kancelář tajemníka (zahrnuje i DSH) 500,00
Stavební úřad 2 450,00
Životní prostředí (zahrnuje i odpadové hospodářství) 6 100,00
Finanční odbor 2 287,60
Odbor správy majetku, investic 3 350,00
Odbor sociálních věcí 2 331,00
Odbor správních činností 250,00
Odbor vnějších vztahů – ostatní výdaje 1 699,80
Odbor vnějších vztahů – dotace spolkům 1 800,00
Městský úřad – ostatní výdaje 12 334,00
Městský úřad – odměny ZO 3 661,00
Městský úřad – osobní náklady 36 052,60
Městská policie 3 462,60
Běžné výdaje celkem 120 883,90

Kapitálové výdaje
Investiční účelové příspěvky – PO TSMS 500,00
Investiční účelové příspěvky PO ZS-A 200,00
Souhrn – akce pod 2 mil. 4 400,00
Výstavba infrastruktury – stanice HZS JMK a ZZS JMK 6 350,00
Zámecká zeď – hrazeno z dotačních prostředků 22 500,00
Zámecká zeď – spoluúčast 2 600,00
Zámecké valy – hrazeno z dotačních prostředků 31 100,00
Zámecké valy – spoluúčast 3 600,00
Husova 63 – statické zajištění 3 000,00
Rekonstrukce BD Litavská 1 000,00
Projektová dokumentace nová MŠ 1 000,00
Městský úřad – kotelna čp. 260, klimatizace čp. 65 950,00
Kapitálové výdaje celkem 77 200,00

Hasiči budou mít nová
elektrická vrata

Poplach! Jeden hasič do auta, druhý k těž-
kým tříkřídlovým vratům a rychle otevřít. Pak
zase zavřít. Tak dnes vypadá realita výjezdu ha-
sičských aut ze stanice v Malinovského ulici.
Zastaralá vrata komplikují a hlavně zpomalují
výjezd k požárům a dopravním nehodám. Od
února se ale tato situace změní. Hasiči si můžou
díky dotaci z Jihomoravského kraje pořídit
nová elektricky poháněná vrata na dálkové
ovládání. „Jsem rád, že se nám podařilo zajistit
finance ve výši 461 tis. korun. Zvýšíme tím
nejen komfort profesionálních a dobrovolných
hasičů, ale hlavně pomůžeme zkrátit dobu vý-
jezdu a ušetříme také práci jednoho člověka,
který se už nebude muset věnovat otevírání
vrat, ale bude se moci soustředit na budoucí
zásah,“ uvedl starosta Michal Boudný. vs

Tisíc litrů vodného a stočného bude od No-
vého roku cca o 3,5 korun dražší. Vyplývá to
z cenového oznámení, které zveřejnila společ-
nost Vodovody a kanalizace Vyškov. Od 1.
ledna 2019 je cena vodné a stočné 1000 l pitné
a odpadní vody stanovena na 90,85 korun. Dů-
vodem jsou rozsáhlé investice do vodovodní
a kanalizační sítě v uplynulých letech a obecný
růst nákladů včetně zdražování výroby pitné
vody. 

Spotřeba k 31. prosinci 2018 bude v souladu
se zákonem a odběrnými smlouvami stanovena
výpočtem z denních spotřeb fakturovaného ob-
dobí. Odběratel má také možnost stav vodo-
měru k 31. prosinci nahlásit. Z důvodu nutnosti
okamžitého zpracování tak však musí učinit

nejpozději do 2. ledna 2019 a to výhradně pro-
střednictvím webových stránek www.vakvy-
skov.cz.

Podmínkou je přijetí a následné zpravování
samoodečtu vodoměru zadaného ve formuláři
„Hlášení o stavu vodoměru“. Dále je nutné vy-
plnění správného a úplného čísla odběrného
místa, které je uvedeno na smlouvě ne faktuře
a datum odečtu 31. 12. 2018. Odečty zadané
bez uvedených údajů nebo jinému dni než 31.
prosince 2018 nebudou zpracovány. 
Cenové oznámení s účinností od 1. ledna 2019

Vodné 47,98 Kč/ m3 (vč. DPH)
Stočné 42,87 Kč/ m3 (vč. DPH)
Celkem: 90,85 Kč 

vs

Voda mírně podraží

Městský ples
Město Slavkov u Brna vás zve na tradiční

městský ples, který se uskuteční v sobotu 12.
ledna od 19.30 h. Ples bude doprovázet hu-
dební skupina Kanci paní nadlesní a cimbálová
muzika Šternovjan z Újezdu u Brna. Jako vždy
bude připravena bohatá tombola a fotokoutek.
Večerem provází Michal Chylík. Vstupenky
v hodnotě 180 Kč budou od prosince k dostání
na Infocentru nebo v online předprodeji na
stránkách www.zamek-slavkov.cz. vs

Prodloužená zavírací doba
hřbitova

Oznamujeme občanům prodloužení provozní
doby místního hřbitova v předvánočním období
a ve dnech vánočních svátků. Od soboty 22. 12.
do čtvrtka 27. 12. 2018 včetně bude hřbitov pro
veřejnost přístupný do 20 hodin. TSMS

Silvestrovský ohňostroj
Poslední den v roce opět můžete strávit na

Palackého náměstí. Od 20 hodin zde opět od-
pálíme ohňostroj a popřejeme si vše dobré do
roku 2019. S přáteli, sousedy a známými si
můžete připít například svařeným vínem, které
bude pro vás připraveno. K silvestrovskému
setkání vás srdečně zve vedení města. Akce se
koná za každého počasí. vs



Koncert Václava Hudečka
Koncert Václava Hudečka

Kostýmované prohlídky zámku

Pochod vojsk na Palackého náměstím

Ohňostroj

Bitevní střet v parku

Ukázka na nádvoří zámku

Koncert Klapa Sol

TENKRÁT
VE SLAVKOVĚ

Zámecký park z dronu



Historický sál zámku

Šarvátka v zámeckém parku 

Pochod vojsk na Palackého náměstí

Salva před radnicí

Bitevní střet v parku

Potyčka v parku

Ukázka boje v parku

Řemeslný jarmark na náměstí

Fo
to

 n
a 

dv
ou

st
ra

ně
: J

. S
lá

m
a,

 T.
 H

áj
ek

, L
. B

ro
th

án
ko

vá
, A

. V
av

ří
ko

vá
 



SLAVKOVSKÝ ZPRAVODAJ – ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU10 12/2018

S nadílkou za námi přišel Mikuláš s andělem
a na děti dokonce nakoukl i čertík. Společně
rozdali všem dětem vánoční balíčky. 

Divadlo Plyšového Medvídka zahrálo poe-
tickou pohádku „Jak vypadá Ježíšek?“, ve které
jsme si poslechli a zazpívali vánoční koledy.

Pro rodiče jsme spolu s dětmi připravili ad-
ventní dílničky, v některých třídách vánoční
besídky.  

Adventní čas v MŠ Zvídálek
Svým vystoupením naše děti již tradičně po-

těšily Klub žen a Svaz diabetiků. Vyzdobili
jsme si školku a nezapomínali na vánoční tra-
dice a zvyky. U adventního kalendáře jsme sle-
dovali, jak ubíhá předvánoční čas. V každé
třídě si děti nastrojily vánoční stromeček a po-
těšily se nadílkou hraček. Přejeme všem krásné
vánoční svátky a štěstí v novém roce.

Dagmar Červinková, MŠ Zvídálek

Plamínek první adventní svíčky nám ozná-
mil začátek předvánočního období. Aby tento
čas rychle a příjemně ubíhal, připravili jsme
dětem v mateřské škole pestrý program.

Dvakrát jsme navštívili dětské interiérové
hřiště Vlnka, kde si děti užily spoustu pohybu
a zábavy. Děkujeme vedení restaurace na gol-
fovém hřišti, které nám tuto pěknou akci na-
bídlo.

Zámek Slavkov – Austerlitz zahájí novou
sezonu ve čtvrtek 21. března 2019.

Městská knihovna – zahájí po Novém roce
provoz v úterý 8. ledna 2019 od 9 hod.

Informační centrum – infocentrum bude
otevřené do pátku 21. prosince 2018. Běžný
provoz v novém roce započne od středy
2. ledna 2019.

Upozorňujeme, že v zimních měsících je ote-
vírací doba Informačního centra od pondělí do
pátku v čase 8.30–11.30 a 12–17 hodin.

Kino – filmové projekce jsou nyní uskuteč-
ňovány v SC Bonaparte dle programu uvede-
ného na jiném místě Slavkovského zpravodaje.
Promítat budeme např. také 23., 29. a 30. pro-
since.

Provoz zámku, infocentra, knihovny, expozice a kina na přelomu roku
Expozice Austerlitz – malé město velkých

dějin. Expozice je přístupná i v zimních měsí-
cích, do oficiálního zahájení sezony 21. 3. 2019,
pondělí až pátek od 9 do 15 hod. pro předem
objednané zájemce (tel.: 736 504 442).

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pří-
jemné prožití svátků vánočních a úspěšný nad-
cházející rok 2019. kolektiv pracovníků ZS-A

Jakubu Čechovi je 24 let a narodil se s Do-
wnovým syndromem. Lidé s takovým postiže-
ním nemusí být jen příjemci podpory nebo
soucitu, ale sami chtějí být společensky pro-
spěšní, chtějí čerpat nové zkušenosti z běžného
rutinního života. Kuba rád podstupuje nové
výzvy, a tak svůj volný čas proměňuje pod zá-
štitou technických služeb ve smysluplnou spo-
lečensky prospěšnou činnost. Pokud zrovna
netráví všední dny ve stacionáři nebo na vý-
tvarných kurzech v Open Art Studiu na Peda-
gogické fakultě Masarykovy univerzity, je
často k vidění, jak se loudá slavkovskými uli-
cemi s malou kárkou a lapačem na odpadky,
aby zbavil zdejší lokalitu nežádoucích od-
padků a nepořádku. Tento chlapec se sám dob-
rovolně z vlastního přesvědčení a pohnutí
propůjčil k nezištné činnosti, která díky spole-
čenským předsudkům a podceňování vzbuzuje
leckdy v některých lidech spíše rozpaky.
Pokud jej potkáváte při jeho každodenních pra-
videlných pochůzkách, nevzbuzuje už tolik po-
zornosti jako dříve. Má však svůj vlastní
vnitřní svět, kterým si kompenzuje ten ven-
kovní, jenž vymezuje jeho schopnosti a mož-

nosti společenského uplatnění. Jeho pracovní
nasazení však představuje protiváhu uspěchané
době a nutí ke zklidnění a zamyšlení. Obdivu-
hodné je jeho pracovní nasazení, s jakým i přes
nepřízeň počasí s nefalšovaným nadšením
a nutkavým odhodláním vyráží do terénu s vi-
dinou „čistějšího“ Slavkova. Kuba díky dobré
sociální adaptaci a extrovertní empatické po-
vaze rád komunikuje s okolím a nedělá mu
větší potíže pohybovat se i v hektičtějším pro-
středí. Má sice své dané vlastní tempo a uma-
nuté rituální zvyklosti, ale jeho silná fixace na
venkovní prostředí mu nedovolí přehlížet lho -
stejně všudypřítomné odpadky. Ve slavkov-
ských lokalitách je rozmístěno 154
odpadkových košů, které mají zaměstnanci TS
ve správě, a přesto Kuba plní další igelitové
pytle různorodým odpadem. Občas sice pře-
kvapí atypickým „úlovkem“, kterým leckdy
pobaví, jindy jeho „poklady“ vzbuzují údiv.
Smutné je konstatování, že většinu tohoto od-
padu vyprodukují lidé vědomě sami. Kubou
napěchované igelitové pytle jsou toho hmata-
telným důkazem. 

Až někdy budete Kubu při jeho pracovním

Díky, Kubo!

nasazení míjet, povzbuďte jej alespoň úsměv-
ným děkovným pohledem třeba jenom za to,
že obyčejný kluk se zdravotním handicapem,
s nímž zrovna nezapadá mezi místní většinu,
dokáže proměnit své nadšení a odhodlání v pří-
kladný přístup a všem civilizovaným lidem
ukázat správný směr cesty. A cesta, po níž
kráčí lhostejnost, netečnost a nezájem, přece
nikam nevede… je bezcílná. Tahle virtuální
Kubova „cesta bez odpadků“ je vlastně jeho
vysněným cílem.  Jana Červinková, TSMS

Mikulášská nadílka • Foto: archiv školy

Děti ve Vlnce • Foto: archiv školy

Adventní dílnička • Foto: archiv školy

Jakub Čech • Foto: archiv TSMS
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Tříkrálový koncert
Šedesátičlenný pěvecký sbor a mikulovský

komorní orchestr ukončí vánoční čas ve Slav-
kově. 6. ledna od 16.30 hodin v chrámu Vzkří-
šení Páně zazní tradiční Rybova Česká mše
vánoční a další slavnostní díla. Program se
uskuteční v podání komorního orchestru Col-
legium magistrorum Mikulov, Pěveckého sdru-
žení Vítězslava Nováka Znojmo a Smíšeného
pěveckého sboru Karla Němečka z Morav-
ského Krumlova. Koncert bude dirigovat Sé-
bastien Bagnoud, na varhany bude doprovázet
Kateřina Málková. Kromě vánoční mše zazní
také Mannheimská symfonie od Jana Václava
Stamice a Koncert pro trubku a orchestr
 Giuseppa Torelliho. Vstupné na koncert je dob-
rovolné. vs

Již po čtvrté se letos na zámku ve Slavkově
u Brna uskutečnilo předávání patnácti osob-
nostem, které se zasloužily o obnovení tradice
vzpomínkových akcí v celém regionu. Me-
daile za zásluhy se při příležitosti 213. výročí
udělilo předsednictvo Zájmového sdružení
právnických osob Slavkovské bojiště – Aus-
terlitz.

Chce tak vyzdvihnout osoby, které v 70.
a 80. letech, navzdory nevoli komunistického

režimu, v historických uniformách připomí-
naly události a oběti slavné bitvy. 

„Vzpomínkové akce jsou většinou připo-
mínkou událostí, které se udály 2. prosince
1805. Často se ale nezamýšlíme nad tím, kdo
jsou ti lidé, kteří položili základy této novo-
dobé tradice, obětovali jí mnoho času i financí
a často byli i perzekuováni za to, že si dovolili
připomínat osudy lidí, kteří umírali pod zá-
padními vlajkami,“ zdůvodnil předseda Zá-
jmového sdružení František Kopecký.

Medaili nechalo vyhotovit Zájmové sdru-
žení za podpory města Slavkova u Brna. Na

Ocenění obnovitelům tradice vzpomínkových akcí na bitvu u Slavkova

Ladislav Benda
Jaromír Kohlíček
Dušan Zmoray
Božej Urbanský
Bohumil Fadrhonc
Marek Fiala
Ivan Uher
Petr Žampach Petr

Dne 30. listopadu nás ve školní družině nav-
štívila paní Marková se svojí dcerou a jejími
kamarádkami, které byly pro spolužáky ze ŠD
zcela k nepoznání! Děvčata totiž byla i s ma-
minkou převlečena do šatů, které byly typické
pro rok 1805 – příchod Napoleona Bonaparte
a jeho vojska do našeho malebného městečka.

Paní Marková zaujala děti moc pěkným po-
vídáním právě o této době a získala si je přede-
vším plným košem krásných, vlastnoručně
ušitých a pečlivě propracovaných dobových
kostýmů. Nejvíce se ovšem dětem líbilo, když

paní Marková oblékla jejich vychovatelky
právě do těchto historických oděvů. Rázem na
všechny dýchla atmosféra dávných časů
a v duchu jsme se společně ocitli v době slavné
bitvy.

Děkujeme paní Markové za skvělý nápad po-
dělit se s námi o její krásnou, ale velice nároč-
nou zálibu a zároveň jí do budoucna přejeme,
aby tento koníček přinášel radost nejen jí
a dětem ve školní družině, ale i široké veřejnosti.

Za kolektiv vychovatelek ŠD
K. Maradová a T. Hašková

Tenkrát ve Slavkově…

jedné straně je motiv Mohyly míru jako do-
minanty bojiště a symbolu smíření a na straně
druhé nápis Za zásluhy a název Sdružení. vs

Mgr. Jan Kolčařová 
Bohuslav Adámek
František Sklenář
Josef Hynek 
Zdeněk Richter
RNDr. Alois Kleveta 
Prof. Dušan Uhlíř 

Jména oceněných v roce 2018

Obnovitelé tradice vzpomínkových akcí • Foto: J. Sláma

Tenkrát ve Slavkově • Foto: archiv ŠD
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Fotografie z koncertů najdete na www.veslavkove.cz

Každý, kdo se 4. prosince 2018 na chvíli za-
stavil a v začínajícím předvánočním shonu při-
šel v 17.30 hodin do Historického sálu Zámku
Slavkov – Austerlitz, určitě udělal dobře.
Konal se tam totiž již tradiční Vánoční koncert,
na kterém účinkovali žáci a učitelé ZUŠ Fran-
tiška France ve Slavkově u Brna. 

Pedagogové jako vždy perfektně připravili
svoje žáky a organizačně zajistili všechno pro
bezchybný průběh koncertu. Žáci se jim za to

odměnili výkony, které potěšily a pohladily
všechny přítomné. Rodiče, příbuzní a příznivci
ZUŠ sál zcela zaplnili a účinkující odměňovali
dlouhotrvajícím potleskem. 

Učitelé se svými žáky i my hosté jsme se
rozcházeli spojeni hudbou, zpěvem a tancem,
plni příjemných zážitků a s doznívajícími tóny
písničky o Vánocích.

Za krásný zážitek děkujeme! 
Jiřina Navrátilová

Krásné předvánoční zastavení

Klarinetový kvartet • Foto: B. Maleček

Žákyně 3. ročníku tanečního oddělení • Foto: B. Maleček

Pěvecký sbor Hlásek • Foto: B. Maleček

Klára Klinkovská a Šimon Chmela • Foto: B. Maleček

Smyčcový soubor • Foto: B. Maleček

Flétnový soubor  • Foto: B. Maleček

Obecenstvo  • Foto: B. Maleček Markéta Vojtková, Kamila Sokolová a Adéla Maňasová • Foto: B. Maleček

Vanessa Šinalová, Monika Šilerová a Anna Lysáčková • Foto: B. Maleček Pěvecký sbor • Foto: B. Maleček
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V neděli 9. prosince se v SC Bonaparte uskutečnila
velká show s transformery a My Little Pony. Děti
si mohly v dílnách vyrobit robo masky „BumbleBee“
nebo se mohly zkrášlit v salónu krásy My Little Pony.
Vrcholem programu byla show dvoumetrových trans-
formerů, se kterými mohly být děti v kontaktu a tanco-
vat s nimi. vs

Sobota 5. ledna, 19.30 hodin • HASTRMAN
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus (Karel Dobrý), jehož láska k venkovské dívce Katynce (Simona Zmrzlá) naplňuje netušeným štěstím i stravující vášní. Baron se vrací
se svým sluhou (Jiří Lábus) z cest po světě, aby obnovil rybníky na svém panství. Jakožto moderní a osvícený člověk se životu místních vymyká. Středem jeho zájmu se stane nespoutaná a výjimečná
rychtářova dcera Katynka revoltující proti autoritám vášnivým uctíváním přírody a pohanských rituálů. Inteligentní a krásnou dívkou jsou okouzleni všichni, i učitel Voves (Jiří Maryško) a farář Fidelius
(Jan Kolařík). Čím více se Katynka hastrmanovi přibližuje, tím více v něm rostou pochybnosti, zda jako člověk ve zvířeti a zvíře v člověku tentokrát obstojí. Režie: Ondřej Havelka. Hrají: Karel Dobrý,
Simona Zmrzlá, Jiří Lábus, Jan Kolařík, Jiří Maryško, David Novotný, Norbert Lichý, Vladimír Polívka, Vojtěch Hrabák, Andrea Berecková, Jan Komínek, Anna Kratochvílová, Ivan Sochor
89 min. / vstupné 70 Kč, Romantický / Thriller, Česko, 2018

Neděle 6. ledna, 16.30 hodin • ÚŽASŇÁKOVI 2
Ve filmu Úžasňákovi 2 se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „nor-
málního“ života. Pro všechny je to těžká změna, a těžší je o to víc, že si nikdo z rodiny neuvědomuje superschopnosti malého Jack-Jacka. Když se objeví nový padouch, který se chystá uskutečnit
ďábelsky geniální plán, tak rodina a Mražoun musí najít způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly – což se lehko řekne a těžko udělá, i když jsou všichni doslova úžasní. Režie: Brad Bird
118 min / vstupné 65 Kč, Animovaný / Akční / Dobrodružný, USA, 2018

Pátek 11. ledna, 19.30 hodin • MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich uspěl, okolnostem navzdory. Na začátku tohoto příběhu však čelí úplně nové situaci. Něco se pokazilo, past nesklapla a vinou jeho
selhání se ocitnou ve smrtelném ohrožení vybraná světová velkoměsta. Ethan je přesvědčen, že pouze on se svým týmem dokáže tragickou chybu napravit. Režie: Christopher McQuarrie. Hrají: Tom
Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby, Alec Baldwin, Sean Harris, Angela Bassett, Michelle Monaghan, Wes Bentley, Frederick Schmidt, Kristoffer Joner, Joey
Ansah, Caspar Phillipson, Velibor Topic, Gordon Alexander, Alix Bénézech, Russ Bain, Grahame Fox • 147 min / 80 kKč, Akční / Dobrodružný / Thriller, USA, 2018

Neděle 13. ledna, 16.30 hodin • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
Jim je docela obyčejný kluk s tak trochu neobyčejným příběhem. Jako malý se ocitl v Jasmánii, malém ostrovním království. Jeho nejlepším kamarádem je strojvůdce Lukáš, hrdý majitel parní lokomotivy
Emy. Tahle nerozlučná trojice jednoho dne poslechne volání dálek a vydávají se do světa. Jejich cesta je zavede do Mandaly. Tam se dozví, že císařova dcera Li Si byla unesena. Nešťastný panovník je
požádá o pomoc při její záchraně. Režie: Dennis Gansel • 110 min / vstupné 65 Kč, Dobrodružný / Rodinný / Fantasy, Německo, 2018

Neděle 20. ledna, 16.30 hodin • PŘÍBĚH KOČEK
Kocour Marvin se svým synem Samem to vyhráli. Žijí si na vysoké noze pohodlného domova, na svět koukají z výšky mrakodrapu a vůbec nic jim nechybí. Říká se, že kočky mají devět životů, a tihle
kocouři využívají jenom ten první, spokojený a bez problémů. Znáte ale děti, chtějí poznat svět, něco zažít a malý kocourek by se navíc strašně rád podíval do pověstného ráje koček. Sestaví si vlastní
létací stroj a vyráží na dobrodružství, o kterém se bude jednou vyprávět a točit filmy. Režie: Gary Wang • 90 min / vstupné 65 Kč, Animovaný / Komedie / Dobrodružný / Rodinný Čína, 2018

Pátek 25. ledna, 19.30 hodin • PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí, je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned
několik ran. Dostane výpověď kvůli průšvihům a poklesu prodejnosti časopisu, bývalá manželka a dcera (Andrea Hoffmannová a Sara Sandeva) ho opět naštvou, neznámá žena mu nabourá auto a na jeho
místo je dosazena pohledná mladá šéfredaktorka Leona (Táňa Pauhofová). Karel vyřeší problémy po chlapsku – společně s nejlepším kamarádem Čestmírem (Matěj Hádek) se opije a v dobrodružné noci
si přeje, aby se stal ženou, protože „ženský to mají v životě mnohem jednodušší a on je na tom kvůli nim bídně.“ Ráno Karel zjistí, že následkem noční alkoholické „jízdy“ a zásahem vědmy Zoltany (Pavla
Tomicová) se stal ženou (Anna Polívková). Režie: Rudolf Havlík. Hrají: Jiří Langmajer, Matěj Hádek,Táňa Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka Vlasáková, Sara Sandeva, Lucie Polišenská,Andrea Hoffmannová, Oldřich
Navrátil, Naďa Konvalinková, Lucie Šteflová, Jakub Volák, Ester Kočičková, Jana Synková, Pavla Tomicová,Anna Polívková, Dominika Myslivcová, Richard Jaroslav Müller, Evelyna Steimarová, Martin Stránský 
95 min / vstupné 70 Kč, Komedie, Česko, 2018

Neděle 27. ledna, 16.30 hodin • MALÁ ČARODĚJNICE
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se každoročně koná na vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý havran Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice
ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta za keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka baba Bimbula jí uloží, že se do roka musí stát dobrou čarodějkou. Dívenka se hned pustí do učení, a protože se
má stát dobrou čarodějkou, koná při svém učení jen samé dobré skutky. Její kouzla sleduje s nevolí stará ježibaba Pingula, a když malá čarodějnice kouzlem pomůže dvěma dětem v pátek, kdy je přísně
zakázáno kouzlit, pošle na ni za trest mráz a vánici. Režie: Mike Schaerer • 103 min / 65 Kč, Pohádka / Rodinný / Fantasy / Komedie, Německo / Švýcarsko, 2018

Show s transformery

Program kina Jas – leden

Show s transformery • Foto: 4x J. Sláma
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Návštěva z Nottinghamu
Dne 29. 10. navštívila naše město výprava

z Liberální židovské kongregace z Notting-
hamu. Udržujeme s nimi přátelské styky, loni
v květnu naše škola navštívila pro změnu Not-
tingham. Naši žáci každoročně píšou eseje na
téma holocaust, rasová nesnášenlivost, bezpráví
apod., které jsou finančně odměňovány právě
z nadace z Nottinghamu. Žákyně loňského
9. ročníku připravily i prezentace, které osobně
hostům z Nottinghamu na radnici předvedly
a anglicky okomentovaly.

Ve čtvrtek 25. 10. jsme před školou zasázeli
cibulky krokusů. Tuto akci zaštiťuje organizace
HETI (Holocaust Education Trust Ireland),
která rozesílá cibulky všem zájemcům. Roz-
kvetlé krokusy mají připomínat všechny děti,
které nepřežily 2. světovou válku.

Lenka Záleská

Ještě předtím, než se všechny děti začnou
v prosinci těšit na příchod Ježíška a hlavně na
rozbalování dárečků pod stromečkem, se ně-
které obávají návštěvy Mikuláše a jeho pomoc-
níků. A právě v jeho pekelné pomocníky jsme
se společně s dětmi proměnili na samotném
počátku tohoto kouzelného měsíce. 

Děti z celé školní družiny se převlékly za
čerty a čertice – nasadily si červené rohy, ne-
chyběly jim kožichy a vidle – a už se nemohly
dočkat, co se bude dít. Za zvuků řetězů a ble-
kotání jsme se společně přesunuli do tělo-

cvičny, kde se děti mohly pekelně vyřádit. Za-
tančily si nejen na čertí písničky, zahrály si ne-
spočet soutěží, ale také si vyzkoušely, že být
čertem není tak jednoduché. Nést Káču na zá-
dech? To stojí opravdu hodně sil! A protože se
i naši čertíci na samotném konci cítili vyčer-
páni, mohli jsme se přesunout zpět do družiny,
kde se ovšem ani jedno dítě nechtělo zbavit
svého pekelného kostýmu. A není se čemu
divit – v tento den mohly zlobit své paní vy-
chovatelky a měly na to perfektně pekelnou vý-
mluvu. Za kolektiv vychovatelek K. Maradová

Pekelné hrátky
Přání 

Ani jsme se nena-
dáli a už jsme opět
v závěru kalendářního
roku. V mnoha domác-
nostech to opět zavoní
cukrovím a ořechy, va-
řenými křížalami se
skořicí a hřebíčkem,
jmelím, stromečkem,
bramborovým salátem
a smaženým kaprem. Rozzářené oči dětí, kdy
že už nastane ten tajemný večer, nás budou pro-
vázet po zbytek dní. A když se sejdeme u stro-
mečku v provoněném pokoji, podarujeme své
nejbližší těmi nejhezčími dary na světě.

S blížícím se koncem roku 2018 vzpomeneme
na události s ním spojené, na staré nebo nové
lásky, na přátele, kamarády a známé. A možná
i na lidi, kteří nás jen letmo zasáhli, a přesto je-
jich dotyk ovlivnil příjemně běh našeho života.

Dovolím si tedy pozvednout číši naplněnou
láskou, přátelstvím a pohodou a popřát všem
příjemné prožití vánočních svátků, šťastné vy-
kročení do roku 2019 a v novém roce samé
dobré události. A pokud nás potká něco zlého,
pamatujme, že bez toho špatného bychom ne-
poznali to dobré. Vladimír Soukop

Sběr starého papíru
Podzim je na naší škole tradičně spjat se

sběrem starého papíru. Ten letošní se konal 16.
října. Naši žáci, za pomoci rodičů, i pracovníci
školy odevzdali celkem 9 tun starého papíru.
To jsou celkem tři velké kontejnery. Nejpilněj-
šími sběrači byli žáci III. A (964 kg), IX.
A (954 kg) a II. A (886 kg), kteří si za odměnu
smlsli na sladkých roládách. 

Poděkování patří i správné partě chlapců,
kteří celý den při sběru pomáhali a v nepo-
slední řadě i slečně „zapisovatelce“, která vše
pečlivě zaznamenávala. Finanční výnos bude
převeden na Spolek rodičů a přátel školy a po-
sléze využit ve prospěch žáků naší školy.

A ještě připomínáme. Na školním dvoře
máme přistavěný kontejner, do kterého po celý
rok sbíráme starý papír. Pokud budete mít
zájem podpořit naši školu, můžete se přidat
i vy. Děkujeme. Hana Stárková

Ve čtvrtek 6. prosince se 44 žáků naší školy
zúčastnilo poznávacího zájezdu do Vídně. Po
svižné jízdě moderním autobusem nás přivítala
metropole Rakouska Vídeň. Naší první zastávkou
byl dům malíře a architekta F. Hundertwassera.

Hundertwasserhaus patří k architektonickým
skvostům Rakouska. Venkovní fasáda domu je
ozdobená mnoha barvami a téměř nenajdete rov-
nou linii. Množství stromů a keřů na balkónech
a střešních terasách dělá z domu zelenou oázu
uprostřed města. Připomíná tak trochu pohád-
kový domeček, který se zcela vymyká z okolní
zástavby. Stavba láká svou výstředností návštěv-
níky Vídně již od roku 1985, kdy byla dokončena.

Po krátké jízdě , při které byl k vidění záme-
ček Belveder, budova parlamentu, Státní opery,
umělecké i přírodovědné muzeum a impozantní
socha Marie Terezie, následovala pěší procházka
historickým centrem Vídně. Přes Judenplatz
s památníkem, Kohlmarkt a Graben až ke kate-
drále sv. Štěpána. Po krátké zastávce jsme smě-
řovali k hlavnímu cíli našeho poznávacího

zájezdu, kterým byla galerie umění Albertina,
kde se letos koná ojedinělá výstava „Claude
Monet“ v Albertině.

K vidění je celkem 100 obrazů, včetně vý-
znamných děl zapůjčených z více než 40 mezi-
národních muzeí a soukromých sbírek.  Výstava
představuje Monetovu cestu od realistických za-
čátků k vrcholnému impresionismu. Claude
Monet byl význačným představitelem tohoto
uměleckého směru, který převratně změnil ma-
lířství a od věrného zobrazení skutečnosti ho při-
vedl k zachycení atmosféry letmého okamžiku.

Poté přišel zlatý hřeb našeho programu: náv-
štěva vánočních trhů na náměstí Marie Terezie.
Asi 70 stylových stánků nabízelo tradiční vý-
robky uměleckých řemesel, originální dárky
a kulinářské speciality. Vše korunovala sváteční
vánoční výzdoba. Plni dojmů a příjemně una-
veni jsme se ve večerních hodinách vraceli
domů. Pro mnohé žáky to bylo první seznámení
s rakouským hlavním městem. A podle ohlasů
rozhodně ne poslední. H. Sokoltová

Za Monetem do Vídně

Pekelné hrátky • Foto: archiv školy

Hundertwasserhaus • Foto: archiv školy Obraz od Moneta • Foto: archiv školy
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Školní kolo dějepisné

olympiády
Na konci listopadu proběhlo v naší škole

každoroční školní kolo Dějepisné olympiády.
Téma letošní soutěže znělo „Za poznáním, za
obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny ci-
vilizace“. Olympiády se účastnili žáci 8. a 9.
ročníku. Nejúspěšnějším řešitelem se stal Libor
Tesař z 9.A. s počtem 59 bodů. Druhé místo
obsadili Zbyněk Přibilík z 9.B a Radim Hoří-
nek z 8.B, kteří získali shodně 57 bodů. Všichni
tři nás budou reprezentovat v okresním kole, do
něhož jim přejeme mnoho štěstí. pp

Piškvorky
Ve čtvrtek 22. 11. proběhlo školní kolo sou-

těže v Piškvorkách. Celkem se přihlásilo re-
kordních 27 hráčů. Po bojích ve čtyřech
základních kolech postoupilo do finále šest
hráčů ve starší kategorii a čtyři hráči v katego-
rii mladší. V napínavých utkáních se rozhodlo
o celkovém pořadí:
Starší kategorie:

1. Zbyněk Přibilík (IX.B)
2. Alžběta Šujanová (VIII.A)
3. Adéla Horáčková (IX.A)

Mladší kategorie:
1. Anna Gachová (VII.A)
2. Soňa Kyselová (VI.A)
3. Ondřej Opletal (VII.B) zv

Florbalisté postupují
V pátek 7. prosince se naši chlapci účastnili

v nejstarší žákovské kategorii okrskového kola
florbalové soutěže. Náš tým ve složení Hoří-
nek, Kyselka, Janek, Otépka, Buček, Kachlíř,
Fiala, Konečný a Šmerda vyhrál všechna svá
utkání. To znamená postup do okresního kola.
Především poslední jmenovaný se projevil
jako skvělý střelec a opravdový tahoun muž-
stva. Nelze samozřejmě opomenout ani vyni-
kající výkon brankáře a ostatních hráčů v poli.
Všem děkujeme za předvedenou hru a vzor-
nou reprezentaci. pl

Mikulášská nadílka
Ve středu 5. prosince k nám zavítala návštěva v podobě svatého Mikuláše, krásných andělů

a hrozivých čertů. Děti z prvního stupně už netrpělivě očekávaly bušení na dveře a příchod těchto
bytostí. Nejprve Mikuláš přečetl ze zlaté knihy jména těch, kteří trochu zlobili, a ti pak čertíkům
museli slíbit, že se polepší. Potom andělé nadělili každému malou sladkost a děti na oplátku před-
nesly básničku nebo zazpívaly písničku. Na závěr všechny děti slíbily, že budou po celý rok hodné.

Návštěva informačního

střediska na úřadu práce
Žáci 9. ročníků absolvovali již tradičně na

přelomu listopadu a prosince program ve vy-
škovském informačním a poradenském stře-
disku úřadu práce. Seznámili se s činností
úřadu práce a měli možnost projít si databázi
povolání. Získali řadu cenných informací
o jednotlivých profesích i o středních školách
a zejména o přijímacím řízení na školy. V zá-
věru si všichni vyplnili Hollandův dotazník,
který jim dal odpověď na otázku, která sku-
pina oborů odpovídá jejich zájmům a schop-
nostem.

Další rozhodování je tedy už jen na nich
a jejich rodičích. V současné době se žáci učí
nezbytné dovednosti pro vyplnění přihlášek
a zápisových lístků na střední školy a připra-
vují se postupně na přijímací testy, které je če-
kají v dubnu 2019. V. Křivánková

Třída 3.A v pátek 7. prosince navštívila
Dům dětí a mládeže ve Slavkově u Brna,
kde byla pro děti připravena tvořivá dílnička.
Děti si tak vytvořily z keramiky vánočního

kapříka a hvězdičku. Program se dětem moc
líbil a pro všechny to bylo pěkné adventní do-
poledne. Tímto děkujeme celému týmu
z DDM. šv

Vánoční kapříci

Mikulášská nadílka • Foto: archiv školy

Tvořivá dílnička • Foto: archiv školy
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V podzimních měsících se naši žáci zúčast-
nili výměnného pobytu s naší partnerskou
Ekonomickou a turistickou školou v Daruvaru,
na přelomu listopadu a prosince jsme zase uví-
tali partnery u nás. Mohla bych psát, jak bo-
hatý byl program, kde jsme společně byli, co
jsme pro partnery připravili, ale citace z dopisu
koordinátorky Svjetlany Brkić Milivojević za-
chycuje vše: „Náš pobyt ve Slavkově byl ve-

lice vzácná zkušenost jak pro žáky, tak i pro
vedoucí učitele a paní ředitelku. Krásný dojem
na nás udělala srdečnost a přívětivost žáků
a zaměstnanců ISŠ Slavkov u Brna, výborná
spolupráce a bohatý program právě v době
Vzpomínkových dní, organizace slavností nás
zvlášť překvapila. Bylo nám ctí prožít minulost
a přítomnost významného městečka Slavkov
u Brna“. Kulhánková Vlad., ISŠ

Český Daruvar u nás

Návštěva knihovny
V rámci jazyka českého navštívili žáci třídy

1.B KČ dne 28. 11. t. r. Městskou knihovnu ve
Slavkově u Brna. Překvapilo nás, že se kni-
hovna nachází v prostorách zámku. Na exkurzi
nás doprovázela paní učitelka Zemánková,
která pro nás exkurzi zařídila. Paní knihovnice
J. Urbánková nám vyprávěla zajímavé infor-
mace o knihovně, jaké mají knihy značení
a proč, jak dochází k zapůjčení knih z vyškov-
ské knihovny, co všechno nabízí svým čtená-
řům. Bylo fajn poznat výuku zábavněji než
v lavici s učebnicí.

Preisingerová, Kummerová, ISŠ

Z mlžného chladného rána se vyloupl krásný
den, jako by i počasí vědělo, že se do Slavkova
u Brna do restaurace Austerlitz Golf Resort
sjeli významní hosté z celé republiky i soused-
ního Slovenska. Pro nás na Integrované střední
škole Slavkovu Brna byl 14. listopad vý-
znamný den, protože jsme organizovali již třetí
ročník soutěže Teekanne – Czech Teatenders
Cup 2018. Letošního ročníku se zúčastnilo re-
kordních deset soutěžících, kteří soutěžili ve
třech kategoriích, které jsou degustace, příprava
klasického čaje a volný nápoj z portfolia part-
nera soutěže společnosti Teekanne. Na degus-
taci a přípravu klasického čaje byli letos
použity čaje ochucené, ovoněné a aromatizo-
vané. Dle zadání partnera soutěžící měli vytvo-
řit horký čajový Punche s výraznou chutí čaje
Darjeeling v kategorii volný nápoj. Drinky,
které připravili všichni soutěžící, dokázala
ohodnotit zkušená porota z řad komisařů České
barmanské asociace – H. Trantírková, která pů-
sobí jako lektorka, dále J. Ryšavý, který v loň-
ském roce vyhrál zlatou medaili na mistrovství
světa v Číně v soutěži čajových profesionálů

Tea Masters Cup v kategorii degustace. A spo-
lečnost Teekanne zastupoval J. Vykoukal jako
třetí komisař. Celou soutěž moderoval vedoucí
sekce czech teatenders Jiří Boháč, který stejně
jako v loňském roce dokázal skvěle odlehčit
napjatou atmosféru a pobavit publikum. I le-
tošní ročník opět potvrdil, že se úroveň soutěže
stále zvyšuje, což dokazuje nejen narůstající
počet soutěžících, ale i čím dál originálnější se-
rvis drinků. V letošním ročníku se vyplatilo při-
jet soutěžícímu ze sousedního Slovenska M.
Janíčkovi, který získal první místo, druhé místo
si odvezla J. Večeřová z Poličky a na třetím
místě se umístila D. Hoffmanová z Mostu.
Všichni soutěžící si odvezli velké množství cen
a dárků, za což bychom rádi poděkovali našim
sponzorům: Sahm Gastro, nadačnímu fondu
Student a městu Slavkov u Brna. Skvělé pro-
středí pro nás připravila restaurace Austerlitz
Golf Resort, v jejímž prostředí se všichni hosté
cítili příjemně. Doufáme, že se ve stejně vyso-
kém počtu soutěžících i hostů sejdeme i na dal-
ším ročníku 13. 11. 2019.

L. Svobodová, ISŠ

Teekanne – Czech Teatenders Cup 2018

Již 18. ročník Metelka Cupu se konal opět
v krásném prostředí Austerlitz Golf Resort pod
záštitou hejtmana Jihomoravského kraje
JUDr. Bohumila Šimka a místopředsedy Senátu
ČR Ing. Ivo Bárka dne 14. 11. 2018. Jak již sa-
motný název soutěže napovídá, dlouholetým
partnerem je likérka Metelka, která soutěž pod-
poruje od prvního ročníku. Soutěž zahájila ředi-
telka Integrované střední školy Slavkov u Brna
Mgr. Vladislava Kulhánková společně se vzác-
nými hosty, představiteli města Slavkov u Brna
a garantem soutěže Radkem Poláčkem a zástup-
cem společnosti Metelka a. s. Milanem Metel-
kou. Soutěžící měli za úkol připravit horký drink
s použitím likéru Saint Hubert s Liqueur od spo-
lečnosti Metelka. Mezi 17 soutěžícími se jako

nejlepší barmani ukázali Kociánová B. z Prahy,
Carajiová N. z Mostu a na krásném třetím místě
Varvařovská N. z Brna. Soutěžící hodnotili ko-
misaři z České barmanské asociace a za své vý-
kony získali hodnotné ceny od našich partnerů
společnosti Metelka, Sham Gastro, nadační fond
Student, město Slavkov u Brna. Krásné poháry
soutěžícím předali zástupci partnerů za společ-
nost Metelka – Milan Metelka, za společnost Te-
ekanne – Jiří Vykoukal a v neposlední řadě za
Českou barmanskou asociaci prezident Aleš
Svojanovský. Celou soutěží provázel jako vždy
skvělý Jiří Boháč, který dokázal uvolnit atmo-
sféru a soutěžící zbavit nervozity. Doufáme, že
se společně opět potkáme na již 19. ročníku této
soutěže. L. Svobodová, ISŠ

Metelka Cup 2018 Vánoční nápoje na výstavišti 
7. prosince začali na brněnském výstavišti vá-

noční trhy a ani u této akce nemůžeme chybět
a proto jsme vyrazili s našimi žáky Lukášem
a Terkou zpříjemnit nakupování návštěvníkům.
Ti v kuchyňském studiu připravovali celý den
horké vánoční nápoje a kolemjdoucí mohli při-
jít, posedět, poslechnout si připravený program
a samozřejmě ochutnat naše nápoje. Pro tento
adventní čas jsme připravili Vánoční vinný
punč, Svařené víno s karamelem a pro děti a ři-
diče Pomerančový punč se zázvorem, Horký
kořeněný jablečný punč, hosté, které bolelo
v krku ocenili Medovou limonádku, jejíž zá-
kladní ingrediencí je také zázvor. Všem přejeme
v toto předvánočním čase, pohodu a klid a vše
nejlepší do nového roku. L. Svobodová, ISŠ

Festival vzdělávání
Ve dnech 22. a 23. listopadu se konal v BVV

Veletrh středních škol. V pavilonu G1 zástupci
škol představovali obory ve stáncích. V našem pří-
padě zde byla připravena přehlídka výrobků z jed-
notlivých oborů a usměvavý pedagogický tým.

V pavilonu G2 se odehrávalo spousty zajímavých
činností od soutěží až po moderování nazvaný
Festival vzdělávání. Tři dny provázela zájemce
o studium profesionální moderátorka Veronika
Hollerová z Centra vzdělání všem a velmi zdatně
jí pomáhali „naši moderátoři“ J. Soukup, M.
Krejčíř a L. Kreutzer, kteří zvládli tuto akci na
výbornou. Poděkovaní patří všem, kdo se na
zdařilé prezentaci školy podíleli. J. Soukup, ISŠ

Návštěva knihovny • Foto: archiv školy

Návštěva z Daruvaru • Foto: archiv školy

Výstaviště • Foto: archiv školy



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

hledá do svého týmu vhodné kandidáty / kandidátky na pozice

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

Neváhejte a kontakujte nás:
e-mail: Marta.Loefflerova@cz.LRMed.com

tel.: +420 544 425 632, mobil: +420 739 529 558
Lohmann & Rauscher, s.r.o., Bučovická 256, 684 01 Slavkov u Brna.

• disponent/ka
• specialista sterilizace
• dělnice ve zdravotnické výrobě
• skladník/skladnice
• švadlena ve zdravotnické výrobě

platek za práci v neděli 20 % prů-
měrného výdělku

• možnost osobního rozvoje v rámci
L&R Academy

• kooperativní prémie
• dotované stravování
• vánoční odměny
• vitaminové balíčky
• věrnostní odměny
• firemní akce a benefity

Co vám můžeme nabídnout:

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

• profily ocelové uzavřené,
 čtvercové, obdélníkové (Jäkl)

• trubky bezešvé, svařované
• plechy – hladké černé,

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

kari sítě, výroba třmínků
• dělení materiálů

 pálením,  řezáním pilou

Milan Májek a syn

Prodejní doba:
po, st      7–16 h.
út, čt, pá 7–15 h.
polední přestávka 11.45–12.30 h.

JIŽ 16 LET S VÁMI

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

775 697 788

www.slavkov-hutnimaterial.cz
Všem svým zákazníkům a čtenářům Slavkovského zpravodaje  přejeme příjemné prožití
 vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2019.

Marie Zdražilová, tel. 604 994 476, Čelakovského 839, Slavkov u Brna

Poradenská kancelář Kosmetika 

Možnost vyzkoušeníD E T O X I K A C E  O R G A N I S M U

PRODEJ
• přípravky MUDr. Jonáše strava – problém dnešní doby

• vitaminy, minerály, výrobky Aloe vera
pro vyčerpaný organismus

• doplňky stravy FINCLUBU

• konzultace a poradenství

• posílení imunity

Svým klientům a čtenářům Slavkovského zpravodaje
přeji krásné prožití  vánočních svátků, hodně zdraví,

štěstí a pohody v roce 2019

• zázemí prosperující mezinárodní
společnosti 

• čisté pracovní prostředí
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• 3 dny dovolené navíc
• příplatky nad zákonnou výši –

 příplatek za odpolední směnu
16 Kč/hod; příplatek za práci v noci
27 Kč/hod; příplatek za práci v so-
botu 15 % průměrného výdělku; pří-

Dveře poznání dokořán. To bylo motto úvodního projektu nové spolupráce
mezi Integrovanou střední školou ve Slavkově u Brna a Institutem inženýrsko-
ekonomických studií v Nižním Novgorodu. Za podpory Jihomoravského kraje
jsme realizovali vzájemnou výměnu našich žáků. Na přelomu listopadu a pro-
since, v době, kdy si připomínáme výročí bitvy u Slavkova, čekal na naše hosty
z Ruska bohatý program. V dopoledních hodinách konverzovali s našimi žáky
v hodinách ruského jazyka a absolvovali několik společných workshopů. Odpo-
ledne bylo vyhrazeno prohlídkám Slavkova, Brna a dalších pamětihodností
v okolí, včetně zhlédnutí rekonstrukce slavné bitvy pod Santonem. Pobyt v hos-
titelských rodinách byl jedním z motivačních impulzů pro všechny, kteří se na
Integrované střední škole věnují studiu ruského jazyka. Úspěšná spolupráce nás
těší také proto, že Nižegorodská oblast je partnerským regionem Jihomoravského
kraje a náš projekt může být jedním z těch drobných kamínků, které toto part-
nerství utvrzují.

V. Hirt, ISŠ

P. S. Před chvílí dorazil e-mail. :-) Podle ohlasů ze strany našich hostí se škola
z Nižního Novgorodu definitivně zařadila do skupiny našich partnerských škol
z Itálie, Maďarska, Chorvatska, Polska nebo Německa a v příštím roce rádi na-
vážeme na letošní úspěšný projekt. 

Žáci z Nižního Novgorodu na návštěvě
ISŠ ve Slavkově u Brna

Návštěva z Nižního Novgorodu • Foto: archiv školy







JAZYKOVÉ KURZY
PRO DùTI

A DOSPùLÉ
ZÁPIS DO 2. POLOLETÍ

ZAHÁJEN
EL. P¤IHLÁ·KA NA

WWW.JAZYKY-BUCOVICE.CZ

Ready.
Winter. Go!

Je čas na Audi sezonní servis.

V našem autorizovaném servisu Audi dostaneme Váš vůz

do nejlepší formy. Odborně vyškolený tým, precizně 

zpracované originální díly a dokonale funkční příslušenství. 

Využijte profesionální servisní služby za zvýhodněné ceny 

a bez obav vyrazte na cestu. Ready. Winter. Go!

Audi Service

AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, tel.: 544 227 123

www.autobayer.cz  



Otevírací doba: 
pondûlí–pátek 8–18
sobota 8–12
nedûle ZAV¤ENO

Slavkov u Brna
Palackého námûstí 123
vchod z ulice Brnûnská

tel. 734 837 241
divineslavkov@gmail.com

w w w. d i v i n e f a s h i o n . c z

O B C H O D  S  D Á M S K O U  M Ó D O U

CO NABÍZÍME?

KONTAKT:

Do našeho týmu hledáme nového kolegu/kolegyni, svědomitého a ochotného týmového hráče.

• ŠVADLENA
• OPERÁTOR/KA ČISTÉHO PROVOZU

 MNOŽSTVÍ ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD 
 ODMĚNY ZA DOBŘE VYKONANOU PRÁCI
 5 DNŮ DOVOLENÉ NAVÍC
 PŘÍSPĚVKY NA STRAVOVÁNÍ FORMOU STRAVENEK BEZ DOPLATKU
 PRÁCE NA PLNÝ ÚVAZEK

ELIS TEXTIL SERVIS S.R.O.
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 352, 684 01 SLAVKOV U BRNA
TEL. 544 227 585 • EMAIL: slavkov@elis.com

NOVÉHO KOLEGU/KOLEGYNI PEČLIVĚ ZAUČÍME. OZVĚTE SE NÁM NA NÍŽE UVEDENÝCH KONTAKTECH.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Martina Sedláková

BRNĚNSKÁ 101, SLAVKOV U BRNA

Tel. 603 904 404

Vzpomínka

Dne 17. prosince 2018 uplyne 10 let, kdy nás nečekaně opustil pan 

J I Ř Í  VAG N E R

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou a úctou manželka a synové s rodinami.

Vzpomínka
Ruku Ti už nepodám, abychom Ti mohli přát.

Jen kytičku Ti na hrob dáme a budeme vzpomínat.
Dne 9. prosince 2018 by oslavil své 87. narozeniny manžel,

tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

VILÉM HOLÁSEK
Všem, kdo jste ho znali a měli rádi, za vzpomínku děkujeme.

Vzpomínka
Nikdy nezapomeneme na toho, koho máme rádi.

Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc schází.

Dne 20. prosince 2018 uplynou čtyři roky, kdy nás opustila
manželka, maminka a babička, paní 

DANUŠE SALOMONOVÁ
Za tichou vzpomínku děkují manžel a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 19. prosince 2018 by se dožila 80 let naše maminka a babička, paní

LIBUŠE GABRIELOVÁ

Dne 29. listopadu 2018 uplynulo 6 roků od jejího úmrtí. 

Dne 1. listopadu 2018 jsme vzpomněli 27 let, kdy nás navždy opustil
náš tatínek a dědeček, pan

JAROSLAV GABRIEL

Stále vzpomíná dcera Hana.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 17. prosince 2018 uplynulo devět smutných roků,
kdy nás navždy opustil pan

PRAVOSLAV JEDLIČKA
Všem, kdo ho znali, za tichou vzpomínku děkují manželka

a dcera Jana s rodinou.

Vzpomínka
Ve vzpomínkách svých blízkých žijí stále.

Dne 11. prosince 2018 jsme vzpomněli 15. výročí, kdy nás navždy
opustil pan 

FRANTIŠEK ROTREKL
S láskou a úctou vzpomínají syn a dcera s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Vzpomínka
Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene…

Dne 14. prosince 2018 uplynulo 5 let, kdy nás navždy opustila 
naše drahá maminka, babička a prababička, paní

LIBUŠE SLEZÁKOVÁ
S láskou vzpomínají

synové Milan, Zdeněk, Michal a dcera Jana s rodinami.

Příjem inzerce
do Slavkovského zpravodaje

info@bmtypo.cz
544 220 661, 605 742 853

Uzávěrka pro inzerci

pátek 18. ledna do 16 hodin
Podmínky viz

www.bmtypo.cz

Tříkrálová sbírka
Srdečně zveme všechny příznivce dobročin-

ného díla a koledníky na zahájení Tříkrálové
sbírky 2019. Slavnostní zahájení Tříkrálové
sbírky 2019 se ve Slavkově u Brna uskuteční
ve čtvrtek 3. ledna 2019 ve 12 hodin před
radnicí. Cestou budeme hrát, zpívat, koledovat
a radovat se z příchodu Králů do našeho města.

ředitel OCH Hodonín

Soutěž o nejkrásnější
vánoční stromeček

Přinášíme vyhodnocení hlasovací soutěže
O nejkrásnější vánoční stromeček 2018, která
se konala v průběhu prosince na zámku. Umís-
tění na prvních třech místech:

1. MŠ Zvídálek
2. ZŠ Tyršova
3. ZUŠ F. France
Soutěže se dále zúčastnily subjekty: Dětský

klub Korálky, KC Korálky, ISŠ a Montyklub.
Vítězům gratulujeme! Velice bychom chtěli
poděkovat všem zúčastněným, všechny stro-
mečky byly krásné a velice si vážíme vaší spo-
lupráce! ZS-A

Hlasování o nejhezčí stromeček • Foto: J. Sláma
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Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od
pondělí do pátku v naší kanceláři v Brněnské ulici 642
od 9 do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je
100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato
služba je zdarma.

Vzpomínka

Dne 21. prosince 2018 vzpomeneme 3. výročí úmrtí naší drahé maminky,
babičky a prababičky, paní 

Z D E Ň K Y  F O J T OV É

a dne 22. ledna 2019 nedožitých 95 let.
Za tichou vzpomínku děkuje a vzpomíná celá rodina.

Vzpomínka
V tomto měsíci, drahá maminko, nastal ten smutný den, kdy jsi náhle

a bez slůvka rozloučení odešla snít svůj nekonečný sen.
Kytičku na pomník vždy Ti dám a stále na Tebe s láskou vzpomínám.

Dne 30. prosince 2018 uplyne 15 smutných let od úmrtí paní

JAROMÍRY KOUŘILOVÉ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Syn Tomáš Matula s manželkou.

Vzpomínka

Dne 31. prosince 2018 by se dožila 100 let moje maminka, paní

LUBOMÍRA KROPÁČKOVÁ
učitelka a kronikářka města

Dne 20. března 2016 odešla navždy.

Děkuji všem, kteří na ni vzpomenou. Syn s rodinou.

Vzpomínka
Odešel jsi bez rozloučení. Prázdný je domov, když už nejsou dva.

Je smutno v něm bez Tebe, můj drahý žít.

Dne 28. prosince 2018 uplyne 8 let, kdy nás navždy opustil pan

ALOIS ROZSYPAL
S láskou vzpomíná manželka Marie, sestřenice Raduš

a Jarek a Petr Rozsypalovi s rodinami.

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

Dne 27. prosince 2018 by se dožil 80 let manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček, pan

JAN KUBÍČEK
S úctou a láskou vzpomíná manželka Jarmila, dcera Hana a Jana s rodinami

a vnuci Jiří, Petra, Jakub, Denisa, Michaela, Lucie a Simona 
a pravnoučci Davídek a Vojtíšek.

Vzpomínka
Neplačte drazí, že odešla jsem spát, jak pokynul mi osud,

ve věčné noci se mi bude zdát, že žiji s Vámi dosud.
Dne 24. prosince 2018 uplynou čtyři smutné roky,

kdy nás opustila moje milovaná manželka, paní

ALENA MARKOVÁ
Děkuji za tichou vzpomínku, manžel Jaroslav Marek 

Vzpomínka

Dne 23. prosince 2018 by oslavila 85 let
paní

MARIE BAJEROVÁ

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje dcera Vladimíra a syn Luboš s rodinami.

Vzpomínka

Dne 1. ledna 2019 uplyne dlouhých 30 let od úmrtí
naší milované maminky, paní

VĚRY MINAŘÍKOVÉ

S láskou a úctou stále vzpomínají dcery Věra a Anna
a syn Pavel s rodinami.

INZERCE

ŽALUZIE A SÍTĚ proti hmyzu – 10 % sleva!
Tel. 604 863 437, 544 220 577. L. Remiáš.

PRODÁM RD 3+1 bez zahrady, 6 km od
Slavkova. T.: 723 866 883.

KOUPÍM byt ideálně 2+1 nebo 3+1 Bučo-
vice, Slavkov u Brna. Tel. 731 333 710.

HLEDÁM dům s dobrou dostupností do
Brna. Děkuji za nabídky. Tel. 732 907 439. 

PRONAJMU byt 1+kk v novostavbě ve
Slavkově. Tel. 777 126 434.

PRODÁM garáž na sídlišti Nádražní,
Slavkov u Brna. Tel.: 734 693 578.

HLEDÁM paní na úklid RD asi 8 hod.
týdně. 120 Kč/h. 777 294 658.

PRODÁM Octavia 1.2TSI r. 2013, 1. ma-
jitel, najeto 70 000 km + zimní kola, cena
165 000 Kč. Tel. 603 728 585.

PRODÁM Hyundai H100 valník, 2.5TD,
1. majitel, najeto 33 000 Km, nosnost
1,5 t, po TK + výměna oleje. Cena: 85 000
Kč. Tel. 603 728 585.

MLADÁ rodina hledá ke koupi byt nebo
rodinný dům ve Slavkově a okolí. Máme
hotovost. Prosím volejte nebo SMS –
739 059 029. Děkuji.

Plesová sezona 2019
12. 1. Městský ples
19. 1. Ples ZŠ Tyršova
26. 1. Rybářský věneček
1. 2. Ples ZŠ Komenského
8. 2. Sportovní ples

22. 2. Ples ISŠ
2. 3. Slavkovský maškarák

Štědrodenní plavání
Na Štědrý den se již několik let scházejí pří-

znivci chladné vody a otužování na koupališti.
Letos to bude již pošesté. Sraz plavců je od
10.30 h., v jedenáct hodin společně zkusíme,
jak je voda studená. Těšíme se na vás.

Slavkovští zimní plavci

Country posezení
V sobotu 29. prosince se v restauraci Bona-

parte uskuteční country posezení PŘED SIL-
VESTREM. Hrají seskupení Balada a skupina
Výlet. Těšit se můžete na tombolu a dobro-
volné vstupné. Rezervace si zajistěte přímo v
restauraci.
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Vzpomínka

Kdo v srdci žije, neumírá…

Dne 16. října 2018 uplynulo šest smutných let,
kdy nás navždy opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan 

IVO ZDRAŽIL

Dne 3. ledna 2019 vzpomeneme 2. výročí,
kdy nás navždy opustila naše maminka, babička a prababička,

paní

ZDEŇKA ZDRAŽILOVÁ

Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají syn s celou rodinou.

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

Dne 8. ledna 2019 uplyne osm let, kdy nás
navždy opustila paní

VĚRA LOVASOVÁ
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Manžel s dětmi a celá rodina.

Vzpomínka
Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 24. ledna 2019 uplyne 24 let, kdy nás navždy opustil pan

JAN NOVÁK
Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali,

děkují dcera a synové s rodinami.

Vzpomínka

V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy nesmíří…
Dne 8. ledna 2019 to budou dva roky, kdy nás navždy opustila paní

LUDMILA VALNÍČKOVÁ
Za tichou vzpomínku vše, kteří na ni vzpomenou s námi,

děkuje manžel a děti s rodinami.

Vzpomínka
Láska, která smrti nezná, trvá dál…

Dne 10. ledna 2019 by oslavil 70. narozeniny pan

MIROSLAV FLORIAN
Děkujeme všem, kteří na něj vzpomenou. 

Manželka Irma, synové Miroslav a Jiří za celou rodinu.

Vzpomínka

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.
Dne 10. ledna 2019 uplyne jeden rok, kdy nás navždy opustil pan 

Mgr. JAN NOVÁK

Za tichou vzpomínku všem, kdo ho znali, děkují
manželka a dcery s rodinami.

Vzpomínka

Dne 12. ledna 2019 uplyne 10 let od chvíle, kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka, babička a sestra, paní

LADISLAVA ČERMÁKOVÁ

S láskou a úctou vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje
celá rodina.

Brněnský BAF
Již sedm ročníků setkání amatérských diva-

delních souborů proběhlo v minulých letech
v Brně. Do letošního osmého ročníku se Diva-
delní spolek Slavkov u Brna zapojil svou in-
scenací „Tango demente“. Brněnská budova,
ve které se přehlídka konala se obtížně hle-
dala,ale naše představení začalo včas. Porota,
sestavená ze zkušených profesionálních diva-
delníků, přijala naši hru jen s mírnými výhra-
dami. Ohodnotila kladně samotný scénář
inscenace i práci našich čtyř hereček. Připo-
mínky, které jsme v závěrečné besedě vy-
slechli, mířily k ještě lepšímu vyjádření obsahu
a rozvinutí myšlenek předlohy. Cílem tohoto
festivalu je právě setkávání divadelních sou-
borů a vylepšování jejich práce na inscenacích.
Odjížděli jsme obohaceni novými náměty do
další práce s tímto textem.

Možná se něco z postřehů poroty objeví
i v naší interpretaci Shakespearova textu v in-
scenaci „Snu noci svatojánské“ , kterou jsme
pro její silvestrovské provedení přejmenovali
na „Sen noci silvestrovské“. Jak již název na-
povídá, odehraje se na scéně slavkovského
Společenského centra Bonaparte 31. prosince
2018 od 18 hodin. Jste všichni srdečně zváni.
Oslavte s námi divadelníky poslední den sta-
rého roku. Rezervace míst u stolu je zajištěna
v restauraci Bonaparte. Vstupenka před před-
stavením bude za 100 Kč. SO

Sen noci Silvestrovské
Poněkud nevázaná úprava Shakespearovy

veselohry v provedení Divadelního spolku
Slavkov u Brna. Jeviště Společenského centra
Bonaparte Slavkov u Brna 31. prosince v 18 h.
Stolová úprava, rezervace v restauraci Bona-
parte, vstupné 100 Kč.

Přehled vánočních bohoslužeb
Církve československé husitské ve Slavkově u Brna

24. 12. ve 22 hodin v Husově sboru ve Slavkově u Brna
25. 12. v 10 hodin v Husově sboru v Kobeřicích u Brna
25. 12. ve 12 hodin v Nemochovicích na místním obec-

ním úřadě
26. 12. v 9 hodin společné bohoslužby s CČE v evange-

lickém kostele v Újezdě u Brna.
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Blahopřání

Dne 28. prosince 2018 oslaví 55. výročí
společného života manželé 

JANA A LADISLAV MÁJKOVI

Hodně pohody, zdraví, štěstí a lásky
do dalších společných let

přeje dcera Vlaďka s rodinou.

Blahopřání

Dne 21. prosince 2018 oslaví 80. narozeniny pan

LADISLAV MÁJEK

Vše nejlepší, hodně zdravíčka, lásky 
a životního elánu do dalších let 

přeje manželka Jana a dcera Vlaďka s rodinou.

Vzpomínka
Láska, která smrti nezná, trvá dál…

Dne 12. ledna 2019 uplyne 13 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn 

KAREL CUPÁK
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Za vzpomínku děkují rodiče a bratr s rodinou.

Ve dnech 16. a 17. listopadu jsme pořádali
další chovatelskou výstavu drobného zvířec-
tva-králíků, holubů, drůbeže obohacenou o ex-
pozici morčat a exotů. Letošní rok obohatil
králičí hop, který byl velkým lákadlem pro
malé návštěvníky. Každoročně je tato návštěva
zastoupena chovateli z celé republiky. Jsme
velmi rádi, že naši návštěvu zhlédnou i děti

z mateřských a základních škol. Než samotná
výstava začne je s tím starostí, které zaberou
téměř celý rok. Musíme zajistit posuzovatele,
najít vhodný termín, aby se nenarušoval s jinou
velkou výstavou, zajistit poháry, garanty pro
zvířata, rozeslat přihlášky a čekat kolik bude
zvířat. Letošní rok byl úspěšný ve stavu počtu
zvířat i návštěvnosti. Za celý víkend bylo k vi-
dění 850 zvířat, které obdivovalo zhruba 700
lidí. Slavnostního předání pohárů se zúčastnil
pan starosta Michal Boudný. Opět je jeden rok
za námi a nám nezbývá než poděkovat za dlou-
holetou podporu MěÚ Slavkov u Brna, firmě
Liko-S a Juko Vážany nad Litavou. Děkujeme
všem dárcům, kteří přispěli darem do tomboly
a vše co nám pomáhali a vytvořili krásnou cho-
vatelskou atmosféru. Vendula Andrlová 

Chovatelská výstava

Divadelní kavárna
zahájila 4. sezonu!

…je prosinec a vrabec prosí mějte lásku
v duších…touto písní Zdeňka Svěráka a Jaro-
slava Uhlíře se děti rozloučily s první divadelní
kavárnou, která v neděli 25. 11. 2018 vstoupila
do již 4. sezony. Přesně jako v písničce, která
nás naladila na předcházející adventní atmo-
sféru nám děti rozdaly pokoj a lásku do uspě-
chané předvánoční doby. Proto byla radost se
zastavit a nechat se pobavit jejich nadšenými
výkony, ze kterých čišela energie a kamarád-
ství. Roli moderátora přijal s humorem sobě
vlastním Honzík Marek a postupně uvedl
všechna samostatná vystoupení, ve kterých se
představily všechny děti učinkující v pohádce
Jeníček a Mařenka, která završila pohádkové
odpoledne. Kromě zmíněné pohádky jsme
ocenili vtipné provedení básně „O Karkulce“
zapáleným výkonem Honzíka a Kristýnky
Markových, dále humornou báseň Jaromíra
Nohavici „Když byl Pepa ještě malý“ zareci-
tovanou Erikou Spáčilovou. Posléze jsme se
báli při básni Karla Jaromíra Erbena „Poled-
nice“ přesvědčivým výkonem Patrika Šaňka
a nejmenší divačku potěšila básnička Františka
Hrubína „Princeznička na bále“ přednesená
Barunkou Blažkovou.

Děti i diváci si to velmi užili a věřím, že i vy
se budete spolu s námi těšit na další divadelní
kavárnu v lednu, která bude věnována všem
příznivcům písní Jiřího Suchého a divadlu Se-
mafor a přijdete si s námi zazpívat! J.M.

Koncert Exitu
Skupina EXIT zahraje o vánočních svátcích

ve středu 26. prosince 2018 v restauraci Bona-
parte ve Slavkově. Kapela zve všechny své pří-
znivce na toto vystoupení.

Příspěvky do rubriky Rodinná oznámení přijímáme od pondělí do pátku v naší kanceláři v Brněnské ulici 642 od 9
do 12 a od 13 do 17 h. Cena za zveřejnění je 100 Kč. Přijímáme i oznámení o narození dětí. Tato služba je zdarma.

Od Liverpoolu k Atlantiku
V pondělí 7. ledna 2019 v 18 hodin se

v sále slavkovské fary uskuteční cestopisná
přednáška Pavla Šujana s názvem Britské
ostrovy aneb od Liverpoolu k Atlantiku.
Všechny zájemce srdečně zveme.

M. Šujanová

Chovatelská výstava • Foto: 2x V. Andrlová

Exit
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Potkali se lidé a děti, kteří mají rádi přírodu
a ptáčky. Děti si na dílničkách vyrobili spolu
s rodiči krmítka z borovicových šišek, sádla
a semínek. Ty jsme spolu s lojem společně roz-
věsili v zámeckém parku. Ornitolog pan Na-
vrátil ze Slavkovského ochranářského spolku
poskytl 2 krmítka, ta jsou umístěná v dolní
části parku (1 u spodní kašny vlevo u keřů
a další o cca 100 m dále vlevo v parku). Eko-
klub Pampeliška poskytl jedno krmítko, které
se nachází v horní části parku za pomníkem
padlých Rudoarmějců. Všechna krmítka
jsou přístupná veřejnosti a budeme rádi,
když na své procházce parkem do těchto
krmítek přisypete zrníčka – odměnou vám
jistě bude možnost z blízka sledovat
ptáčky při krmení. Prosíme o udržování
přiměřené vzdálenosti od krmítek, tak aby
se ptáci neplašili.

Krmítka budou děti z lesní školky Pam-
peliška pravidelně sledovat, aby byla kr-
mítka udržována v čistotě se suchým
krmením.

Pan Navrátil nás provedl ptačím světem,
a děti si odnesli novou zkušenost, nové vě-

Rozvěšování krmítek pro ptáčky 
domosti, radost z dobře odvedené práce a ča-
sopisy Ptačí svět a jiné tiskoviny a dárky o naší
zvěři a ptáčcích. Ty věnovala této dobré věci
Česká společnost ornitologická (www.bird-
life.cz). Dále chceme poděkovat řediteli Tech-
nických služeb panu Zvonkovi za kůly na
upevnění krmítek a zapůjčení nářadí. 

Děkujeme všem, kteří přišli nezištně po-
moci, a těšíme se na další setkání při rozvěšo-
vání hnízdních budek – nejspíše v únoru.

Za Ekoklub Pampeliška, z.s. Alena Marková

Nadšení, pomoc, pohoda, úsměv, stejný cíl
– tohle jsme zažívali na krásné akci ,,rozvěšo-
vání krmítek pro ptáčky,, v sobotu 8. 12. 2018
v zámeckém parku.

Přípravou na advent nám bylo setkání, kde děti
s rodiči mohli prožít příběh „O Zemi, kde vyšlo
Slunce“ a lidé už nežili v temnotě sobectví, pro-
tože si byli vzájemně světlem. Na závěr si děti
vyráběly lucerničky, které mohly nosit na ad-
ventní roráty.

Začátkem adventu jsme navštívili kostel, kde
nám o. Milan Vavro požehnal adventní věnce. Je-

Advent v Karolínce
jich světlo nás společně s příběhem „František
a jesličky“ provázelo celou dobou adventní.

Ve středu 5. prosince jsme si v příběhu
„O třech zlatých jablkách“ připomněli, jak
svatý Mikuláš pomáhal lidem a byl velice
štědrý. O tom nás přesvědčil svojí návštěvou,
při které nám donesl balíčky s dobrotami.

Za KMŠ Karolínka Anna Rotreklová  

Adventem začíná nový církevní rok a ten
starý končí. A protože konec kalendářního
roku se vždy slaví, rozhodli jsme se ve třídě
Rybiček také konec církevního roku oslavit,
a to „Pyžamovou párty“. Dopoledne jsme tan-
covali, připravovali jednohubky a bouchli šam-
pus. Oslavu jsme završili prskavkovým
ohňostrojem na zahradě.

Rozvěšování krmítek • Foto: 4x archiv Pampelišky

Návštěva kostela • Foto: archiv školy Pyžamová párty • Foto: archiv školy
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Začátkem ledna 2018 byla na Tříkrálovém
koncertu ve Slavkově u Brna hostem Schola ze
Slavkova u Opavy. V neděli 25. listopadu 2018
se uskutečnila za finanční podpory obou radnic
reciproční návštěva (brněnsko) slavkovského
vokálně-instrumentálního souboru Collegium
musicale bonum (CMB) ve Slavkově u Opavy.
Dopolední mši sv. celebroval o. M. Vavro,
děkan ze Slavkova u Brna, a na kůru zpíval
sbor CMB za doprovodu varhaníka Davida Po-
stráneckého, pedagoga brněnské JAMU, který
bohoslužbu zakončil skvělou varhanní impro-
vizací na píseň Kristus vítězí. 

Potom si členové CMB a jejich příznivci
prohlédli interiér zámku v Hradci nad Mora-
vicí a přilehlou zahradu. Lepší počasí si
v tomto předadventním období ani nemohli
přát – slunce prohřívalo modrou oblohu
a krásně osvětlovalo siluety půvabného zámku.
Po chutném obědě v pizzerii Napoleon se účin-
kující odebrali na zkoušku na společný koncert
do kostela a ostatní účastníci zájezdu ze
Sl. u Brna si za doprovodu hostitelů prohlédli
centrum obce, zejména však zánovní budovu
hasičů a Seniorcentrum, zprovozněné po re-
konstrukci objektu bývalého zámečku a kláš-
tera začátkem tohoto tisíciletí.

Společný benefiční koncert začal po třetí ho-
dině odpoledne a kostel byl zaplněný doslova
k prasknutí. Na úvod se představil velmi po-
četný soubor místní základní školy se svým
dětským orchestrem, který pod vedením pí H.
Malčekové zazpíval několik písní. Potom před-

nesl z kůru šest duchovních skladeb z doby ba-
roka a klasicismu soubor CMB, přičemž na
úvod jeho vystoupení zahrál varhaník D. Po-
stránecký improvizaci na píseň Svatý Václave
a na konec 40 min. bloku improvizaci na
hymnu „Kde domov můj?“ – jako připomínku
letošního 100. výročí vzniku Československa.
Závěr benefičního koncertu patřil místní
Schole, která zahrála a zazpívala několik skla-
deb pod vedením pí P. Borunské. Téměř 1,5
hodinový program byl koncipován tak, aby
jednotlivé soubory předvedly své skladby ve
svém typickém podání a navzájem se tema-
ticky doplňovaly. Podle ohlasu posluchačů se
benefiční koncert vydařil. Výtěžek z koncertu
15,5 tis. Kč bude věnován na opravu střechy
kostela sv. Anny.

Poděkování patří nejen účinkujícím, vedení
města Sl. u Brna a obce a ZŠ Slavkov u Opavy
za vzornou starostlivost při přípravě a realizaci
této akce, ale také vedoucím vystupujících sou-
borů, o. M. Vavrovi za akutní „záskok“ při ce-
lebrování mše za nemocného místního faráře
o. K. Szewczyka, trumpetistům ze Sl. u Opavy
za výpomoc pro CMB, pí Kuchtové za prů-

Soubor Collegium musicale bonum
ve Slavkově u Opavy nejen na benefičním koncertu

delněji budete doplňovat zásoby, tím více ope-
řenců na své krmítko přilákáte), ale je možné
účastnit se i bez krmítka. Nezáleží, zda pozo-
rujete v zahradě, na balkoně, v parku či máte
krmítko na parapetu okna.

• Jednu hodinu během prvního lednového
víkendu strávenou pozorováním. Proč je vaše
účast důležitá?

• Jen s vámi získáme dostatek údajů o poč-
tech ptáků na krmítkách – získaná data mů-
žeme dále zpracovávat a odhadovat počty
ptačích druhů v prostředí, ve kterém sčítáte -
zpracované údaje mohou odhalit zajímavé vý-
sledky o chování zimujících ptáků, o kterém
toho zatím víme velmi málo.

Petr Navrátil, Slavkovský ochranářský spolek

Nenechte si ujít nový program Ptačí krmítka!
O prvním lednovém víkendu 4.–6. 1. 2019

zahajuje Česká společnost ornitologická zbrusu
nový program Ptačí krmítka, ve kterém se ši-
roká veřejnost může zapojit do sčítání ptáků na
krmítkách. Podobně sčítají ptáky stovky tisíc
lidí v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku
a v dalších zemích. Nenechte si ujít první roč-
ník sčítání v Česku! Zúčastnit se může opravdu
každý. Sčítat budeme již od pátku 4. ledna. Za-
pojit se tak mohou i školní třídy, kluby či ma-
teřské školy. Podrobné informace jak se do
sčítání zapojit, najdete v Ptačím světě 4/2018
a na stránkách krmitka.birdlife.cz.

Co k účasti potřebujete?
• Vhodné místo k pozorování – nejlépe kr-

mítko s pestrou nabídkou potravy (čím pravi-

Učíme kouřit už
předškolní děti

Svěží ráno, čerstvý vzduch. Dr-
žíte za ruku svého malého školkáče
nebo školáčka a jdete do školky či

školy. Čím víc se blížíte, tím víc přibývá bez-
ohledných kuřáků. S dětmi kličkujete po chod-
nících, trávě i silnicích, abyste se jim vyhnuli
a hlavně děti uchránili od vdechování kouře.
Svojsíkův park je plný kouřících hloučků om-
ladiny. Chcete-li se jim s dětmi vyhnout, mu-
síte se plížit podél zdí škol. S poházenými
nedopalky kolem laviček a košů si technické
služby neví rady. (Moc by mne zajímalo, jestli
by ti samí mladí lidé stejně náruživě po sobě
ty nedopalky uklízeli, kdyby ISŠ vyčlenila ně-
jakou hodinu na vyčištění okolí laviček?) Celý
chodník kolem autobusové zastávky před škol-
kou je poset kuřáky, většinou těmi mladými.
Ať s dětmi volíme jakoukoliv trasu, nedá se to-
muto kouři vyhnout.

Ve svém okolí mám spoustu kuřáků. Každý
z nich však tak nějak automaticky dbá na to,
aby kouř ostatní a děti zvlášť(!) neobtěžoval.
Přála bych si, aby se tito (nejen mladí) kuřáci
naučili alespoň trochu ohleduplnosti.

D. Šimková

Cestopisná přednáška
Ve čtvrtek 10. ledna v 18 hodin se uskuteční

v SC Bonaparte přednáška Trabantem napříč
kontinenty.



vodní slovo a sólistce souboru CMB K. Vladí-
kové za premiéru při dirigování CMB, neboť
dirigent CMB K. Frydrych se akce pro nemoc
nemohl zúčastnit.

Členové CMB a jejich příznivci a představi-
telé obou Slavkovů se po koncertě ještě zahřáli
v pizzerii Napoleon a v podvečer odjeli zpět
do Slavkova u Brna.

Ladislav Jedlička / Slavkov u Brna,
spoluorganizátor výměnné akce sborů

(Fotogalerie a video – viz stejnojmenný článek na webu veslavkove.cz) 

Zámek v Hradci nad Moravicí • Foto: archiv CMB
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Vánoční program římskokatolické farnosti
24. 12. Štědrý den
Betlémské světlo, kostel 8.00–15.30.
Štědrovečerní mše sv. pro rodiny s dětmi v 15.30

(zpívá schola dětí).
Půlnoční mše svatá ve Slavkově ve 23.00, (zpívá sbor CMB).
Další půlnoční: Hodějice 20.15, Němčany 21.30, Heršpice

21.30, Nížkovice 22.00.
25. 12. Slavnost Narození Páně, mše sv. Slavkov 9.00

(zpívá sbor CMB) a 18.00, Němčany mimořádně v 10.30,
Hodějice 11.00, Heršpice 11.00. Koledování u betléma
v Heršpicích v 16.00.

26. 12. Svátek sv. Štěpána, mše sv. Slavkov jen 9.00
(zpívá schola dětí), Němčany 11.00, Hodějice 11.00, Her-
špice 11.00.

27. 12. Vánoční staroslověnská bohoslužba východního
obřadu, 17.00 Špitálka, zpívá Moravský cherubínský sbor.

30. 12. Neděle – Svátek svaté Rodiny, požehnání
rodin, obnova manželských slibů, Slavkov v 9.00 a 18.00,
Němčany 11.00, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00.

31. 12. Sv. Silvestr
Poděkování za uplynulý rok, mše sv. Slavkov v 16.00.
Požehnání do Nového roku 2019, kaple na Urbánku

23.30–24.00.
1. 1. 2019 Nový rok, mše svatá Slavkov v 9.00 a 18.00,

Němčany 11.00, Hodějice 11.00, Heršpice 11.00.
3. 1. Příjezd Tří králů do města Slavkova u Brna ve 12.00

před radnici.
6. 1. Slavnost Zjevení Páně
Žehnání vody, křídy a kadidla, mše sv. v 9.00 a 18.00.
Vánoční pásmo dětí KMŠ, po mši v 9.00.
Tříkrálový koncert Česká mše vánoční Jakuba Jana

Ryby, farní kostel 6. 1. v 16.30, komorní orchestr Colle-
gium magistrorum Mikulov, sbor Virtuosi di Mikulov. Di-
riguje a řídí švýcarský dirigent Sebastien Bagnoud.

10. 1. Mše sv. v penzionu v 8.00.
10. 1. Kurz Alfa – zahájení v 19.00 Dům Svaté Rodiny.
12. 1. Tříkrálová sbírka ve Slavkově, sraz v 9.00 v kostele.
27. 1. Divadelní kavárna, písně Jiřího Suchého a divadla Semafor.
Návštěvy Betléma v kostele a u sester v klášteře na Za-

hradní ulici:
Štědrý den 24. 12. 14.00–15.30
Narození Páně 25. 12. 10.00–11.00 14.00–15.30
Sv. Štěpán 26. 12. 10.00–11.00 14.00–15.30
Sv. Silvestr  31. 12.  14.00–15.30
Další informace o programu farnosti najdete na

www.farnostslavkov.cz
Kontakt s knězem: Po večerní mši svaté v úterý a v pátek

kolem 18.45, nebo se domluvte telefonicky. Kontakt:
o. Milan 604 280 160, o. Stanislav 737 509 507,
slavkov@dieceze.cz www.farnostslavkov.cz

Centrum denních služeb ve Slavkově
u Brna, tel. 734 435 125

Ambulantní pobytová služba pro seniory
a zdravotně znevýhodněné osoby od 27 let věku.
V CDS se postaráme o vaše nejbližší během
dne, zajistíme dopravu tam a zpět. Pomůžeme
při zvládání běžných úkonů, při přípravě a po-
dání jídla, obstarání běžných záležitostí. Nabíd-
neme aktivity pro seberealizaci. 

Charitní pečovatelská služba Bučovice
a Slavkov u Brna, tel. 731 425 498 Slavkov

Poskytujeme péči o osobu a domácnost
v místě bydliště uživatele.

Charitní ošetřovatelská služba Bučovice
a Slavkov u Brna, tel. 608 709 283 (vrchní se-
stra), 736 529 374 (Slavkov)

Zdravotní péče v domácím prostředí. Zadava-

tel: praktický lékař, nemocnice. Platba: zdravotní
pojišťovny. Děláme všechny zdravotní výkony,
které zajišťují lékaři a sestry v nemocnicích a or-
dinacích odborných a praktických lékařů.

Domácí hospicová péče – Mobilní hospic
sv. Filipa Neri, tel. 608 709 283 (vrchní se-
stra), 736 529 374 (Slavkov)

Zdravotní péče v domácím prostředí u umí-
rajících, provoz nepřetržitý 24 hodin denně.

Poskytujeme komplexní péči o klienta v do-
mácím prostředí s lékařem, podporu rodiny, so-
ciální, psychologickou, duchovní pomoc.
Snažíme se předcházet vedlejším potížím při
umírání. Zadavatel: praktický lékař, nemoc-
nice. Platba: zdrav. pojišťovny.

Charitní poradna Bučovice Slavkov
u Brna, tel. 731 646 977 (Slavkov)

Sociální a zdravotní služby Oblastní charity na Slavkovsku
Bezplatné sociální a právní poradenství pro

lidi nad 18 let.
Oblasti poradenství: rodinné právo, dluhy

a oddlužení, vlastnická práva, občanská práva,
ochrana spotřebitele, vyhledání a informací
o sociální pomoci. Pomoc se sepisováním ná-
vrhů, žádostí, odvolání, komunikací s úřady.

Půjčovna kompenzačních pomůcek ve
Slavkově u Brna, tel. 739 380 444

Nabízí polohovací postele, invalidní vozíky,
chodítka, WC křesla, WC nástavce, stolek
k lůžku, antidekubitní matrace.
Více na www.hodonin.charita.cz/charitni-
sluzby/

Poskytujeme sociální a zdravotní služby
na Slavkovsku a Bučovicku. obraťte se na
nás, rádi vám pomůžeme.

Přesto že tento titulek vyznívá podivně, ne-
našel jsem jiné pojmenování pro následující
úvahu o současném prožívání adventní a vá-
noční doby. V jedné povídce si vypráví holubi
na střeše: „Arnošte, je tady září a ty baňky,
světla a ozdoby – to budou brzy Vánoce!“ Ad-
ventní doba byla dříve chápána jako příprava na
vánoční svátky. Její vnější podoba odrážela
křesťanské slavení tohoto období.

Vše začínalo poznenáhlu – rozžehnutí první
svíce, mikulášská nadílka, příprava ozdob
a dárků, adventní písně, půst v jídle, besedy při
dlouhých večerech, nácvik vánočních zpěvů,
postupné těšení se na dárky. Vše narůstalo, jako
když se zvětšuje prostor mezi dvěma odvěsnami
v rovnoramenném trojúhelníku. A na Štědrý
den všechno vyvrcholilo oslavou příchodu Bo-
žího Syna na svět, doprovázené v plné míře
vším, co k Vánocům patří – dárky, dobré jídlo,
ozdoby, zářivé světlo, koledy, vzájemná setkání,
oslava… Připodobnil bych to k nejdelší straně
v trojúhelníku, přeponě. Slavení Vánoc pokra-
čovalo minimálně osm dní, takzvaný vánoční

oktáv. Chodilo se nejen na bohoslužby, ale také
po koledě, lidé se navštěvovali. 

A nyní nám poslouží jako příklad obrácený
trojúhelník. V období spíše neurčeném, ještě
před začátkem Adventu, propuká všechno
vnější, co patří k Vánocům, naráz. Bez jakého-
koli náznaku očekávání, ztišení, postu, soustře-
dění, začíná vše naplno – trhy, ozdoby, dobré
jídlo, koledy… Nic proti tomu, nejsou to špatné
věci, ale jejich užitím se vytrácí to, co k Ad-
ventu patří: očekávání něčeho, co si člověk sám
dát nemůže, někoho, kdo nás lidi převyšuje, při-
chází k nám a může nás obohatit a zachránit
z konečné pozemskosti.

Je to jako ta přepona, od které se odvěsny
k sobě přibližují a prostor se zmenšuje. K blíží-
címu se Štědrému dni jsme již všechno vyčerpali,
vyžili a vytěžili. Druhým dnem vánočních svátků
vše utichá a my se ocitáme na špičce trojúhel-
níku. Zůstalo nám něco, nebo je to chvíle, kdy
nasyceni vším možným jsme ještě schopni pro-
niknout k tomu, který sestoupil z nebe a pro kaž-
dého z nás se stal člověkem? P. Milan Vavro

Vánoce vzhůru nohama? 

Římskokatolická farnost Slavkov u Brna zve
srdečně všechny, kteří se zajímají o otázky
smyslu života, na kurz základů křesťanské víry.
Tento kurz bude probíhat od 10. ledna 2019
vždy ve čtvrtek večer (od 19 do 21.30 hodin)
v sále nad školkou Karolínka za kostelem (Ma-
linovského 280). Jedná se o sérii deseti předná-
škových večerů a jeden společně strávený den.
Vše se koná v příjemném prostředí, součástí je
večeře a neformální diskuse ve skupinách, spo-

lečné hledání odpovědí na různé otázky. Další
informace jsou na plakátku na jiném místě to-
hoto zpravodaje a na webu www.farnostslav-
kov.cz. Kurz je bezplatný a nezávazný. 

Přijďte to zkusit. Nikdo vás nebude do ničeho
nutit, můžete kdykoli odejít. Přihlásit se můžete
na adrese alfa.slavkov(zavináč)gmail.com nebo
na telefonu 725 911 860 (přihlášení je z důvodu
přípravy večeře). 

Za organizátory zve Jitka Hrabovská

Kurz Alfa – krátký úvod do současného křesťanství

Radostné Vánoce a Boží požehnání v novém roce
2019 Vám i Vašim rodinám přejí kněží
P. Milan Vavro a P. Stanislav Pacner

Největší dobrovolnická akce v České repub-
lice – Tříkrálová sbírka – proběhne opět ve
Slavkově u Brna. V sobotu 12. ledna 2019 od
9 hodin zazvoní koledníci na všechny domác-
nosti ve městě, aby jim dali příležitost přispět
těm, kteří to nejvíce potřebují. 

Výtěžek sbírky každoročně putuje k lidem
v nouzi. Díky dárcům, kteří přispějí do Tříkrá-
lové sbírky, podává Charita ČR pomocnou ruku
nejpotřebnějším. Výnos je rozdělen podle pře-
dem daného klíče: 80 % vybraných prostředků
se vrací do farních, oblastních a diecézních
Charit, které z nich financují projekty v jednot-

livých regionech České republiky. Zbytek vý-
nosu Tříkrálové sbírky je rozdělen podle pravi-
del – 15 % výnosu věnuje Charita ČR na
podporu celostátních projektů, zahraniční
pomoc a krizový fond, zbylých 5 % pokryje
v souladu se zákonem režii sbírky.

Koledníky poznáte podle úředně zapečetě-
ných pokladniček, které jsou opatřeny logem
Charity ČR. Vedoucí skupinek budou vybaveni
průkazem koledníka.

Děkujeme všem dárcům a přejeme do no-
vého roku vše dobré.

Za pořadatele a koledníky Jitka Hrabovská

Tříkrálová sbírka 2019
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(Dokončení z čísla 10 SZ)
Posléze byla nahrazena rozvozem velmi

chutné vody, čerpané ze studně pod vodáren-
skou nádražní věží, určené ke zbrojení tendrů
parních lokomotiv. Tato dobrá voda se koň-
ským potahem rozvážela po městě a draze pro-
dávala až do vzniku městského vodovodu
s velmi chutnou hlubinnou vodou od Rašovic.
Avšak i tato voda již nestačila pro zvýšenou
spotřebu. Vrty byla ztracena i léčivá voda na
poutním místě Lutrštéku, což vedlo svého času
k soudním sporům s obcí Němčany. Stojarova
studánka s kvalitní pitnou vodou, nacházející
se při bývalé vozové cestě na Frédách na Ur-
bánku, je také bez pramene. Provedená meli-
orace v místě přeťala vodní cesty a studniční
vrty vodu svedly jinam. Návrší Urbánek se již
stává v současnosti stepí s hynoucími sady. 

Úhrn těžby vody v čase musí být roven
úhrnu srážek v daném území. Je nutné při-
brzdit neřízený rozvoj našeho sídelního území,
neboť omezený přísun pitné vody v budoucnu
způsobí pád vložených investic. 

K úsporám spotřeby vody v domácnostech
se nabízí instalace druhého rozvodu tzv. ,,šedé“
vody z odpadu koupelen a praní svedené ve
druhém stupni k užití na WC.

K zachycení obvyklých srážek na svažitých
pozemcích katastru našeho města je nutno
nejen udržovat, ale i obnovit příčné svodnice
na cestách. Tyto umožňují rozliv vody do okol-
ního terénu a případně do teras v dávných ča-

Jak zadržet vláhu v naší krajině (II.)
Východní chobot bývalého Vážanského ryb-
níku, nacházející se za slavkovským nádražím
mezi železniční tratí, Velkou mezí, Nížkovic-
kým potokem a Litavou, lze využít jako re-
tenční prostor k zachycení přívalových vod
z lokality Vážansko na způsob suchého poldru.
Funkčnost hrází Vážanského rybníku, byť
zčásti zanešeného, byla neplánovaně potvrzena
po přívalových deštích v r. 2010. Z hlediska
ochrany přírody má uvedená lokalita Vážanský
rybník velký význam pro odlehlost přístupu.
Stává se vskutku klidovou zónou vyhledáva-
nou různými živočichy. Případná  obnova vod-
ního díla v podobě biotopu s mokřadem je
vskutku aktuální.  

Podle dokumentace císařských vojenských

mapování z let 1836 až 1852 zaniklo nejvíce
rybníků v počtu 1927 v regionu obhospodařo-
vaném Povodím Moravy. 

Problém životodárné vody se stává v součas-
nosti i tématem volebním. Jaromír Seifert

sech vytvořených. V současné době jsou ně-
které cesty, nejen v sadech, drceny pouhým
slabým deštěm. Tím se stávají celé lokality
těžce přístupné pro vozidla o nízké světlosti.
Svého času krásné sady v současnosti hynou
suchem, a přitom se voda valí po přístupových
cestách do Litavy. 

Příkladem k zadržení přívalových vod a vy-
loučení splavení ornice je terasování svažitých
pozemků. Probíhalo úsilím lidu na katastru
města od nepaměti i za přispění Novokřtěnců
pocházejících z alpských zemí, znalých hor-
skému hospodaření. Později po zániku vinic
dochází k rozorání viničních stupňů – greftů
na velkých terasách pro usnadnění pohybu po-
tahů při polním hospodaření. Avšak i tato tera-
sování byla v celých lokalitách smetena při
scelení pozemků a rozorání mezí. Horský způ-
sob hospodaření v minulosti dokládá vyobra-
zení hory sv. Urbana s množstvím teras
s grefty na nejstarší vedutě města z oltářního
obrazu sv. Urbana z počátku 18. století.

Nastává také čas chopit se příležitosti k ob-
nově biotopu Vážanský rybník s dochovanými
hrázemi byť na omezené ploše. Původní Vá-
žanský rybník o rozloze více jak 1 km2 byl za-
ložen na Litavě před půltisíciletím
podnikatelským záměrem rodu Kouniců a žen-
skou řeholí řádu Herburg. Pomocné napájení
bylo vedeno i z říčky Rakovec od Křenovic.
Rybník se rozléval na rozsáhlých mělčinách
s mokřady od slavkovského Šestisplavu
k Velké mezi a dále až po obec Vážany s mlý-
nem na jeho hrázi. V současné době protíná
jeho plochu podélně koryto Litavy a příčně že-
lezniční trať. Díky Správě železniční dopravní
cesty byly při rekonstrukci Vlárské trati obno-
veny propustky zbudované pod železničním
náspem pro přepuštění přívalových vod ze
slavkovské do vážanské části bývalého ryb-
níku. Tím je umožněno budoucí napájení od
spuštěného stavidla Šestisplavu přes docho-
vaný přilehlý akvadukt mlýnského náhonu.

Zvětšenina z oltářního obrazu – greftování hory sv. Urbana Jezero u Slavkov po velké průtrži ze dne 29. června 2010 

Jezero po velké průtrži 5. června 2010 u Slavkova

Rozliv vod na bývalém rybníku u Vážan v r. 2010 

Slavkovský zpravodaj na internetu

www.slavkovskyzpravodaj.cz
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A Podzimní činnost slavkovských junáků
Mikulášský program v Junáku 

Mikuláš, anděl a čert nevynechali na začátku
prosince také skautskou klubovnu a navštívili
schůzky všech oddílů našeho střediska. Pár
řádků zapsaných 4. oddílem: Nezalekli jsme se
blekotajícího čerta a radši ochutnali balíčky
plné dobrot, které nám rozdali Mikuláš s an-
dělem. Energii nabitou z balíčků jsme využili
nejen ke zlobení vedoucích, ale i k uspořádání
soutěže o nejlepšího Mikulášského kuchtíka.
Hlavními porotci jsme byli my sami, proto
jsme se snažili, abychom se nezranili a dobře
se najedli. Povedlo se. Nechyběla ani spousta
dalších her a soutěží večerka - nevečerka.

Výprava Benjamínků do Brna
Nejmenší děti z Jedničky – Benjamínci –

vyrazili 1.prosince na půldenní výpravu do
moravské metropole.

Cesta vlakem se počítala do programu, který
pokračoval návštěvou výstavy „Fauna Mo-
ravy“ v Moravském zemském muzeu. Cestou
přes Dominikánské náměstí si kluci zazvonili
v adventní zvonici, aby se jim splnily vánoční
přání. Na Moravském náměstí jsme navštívili
představení Dřevěného divadla „Vánoce aneb

Cesta do Betléma - loutkami hraný příběh
o narození Ježíška, tak jak se v Českých ze-
mích po staletí vypráví“. Naše cesta pokračo-
vala na výstavu modelu moravské vesničky na
Kapucínském náměstí.

Nabitý program zpestřily nejen svačiny od
rodičů, ale také párek v rohlíku, po kterém
jsme se vrátili vlakem zpět do Slavkova.

Zelené šátky, které nás bezpečně odlišily od
ostatních návštěvníků Brna, jsme všichni vrá-
tili zpět vedoucím Bobovi a Zdeňce, kteří pře-
dali zpět rodičům všechny Benjamínky, kteří
dlouho povídali o zážitcích z výpravy.

Betlémské světlo 2018
Neděle 23. prosince mezi 9.

a 17. hodinou na slavkovské rad-
nici. www.betlemskesvetlo.cz.

Materiály z oddílů Junáka Slav-
kov zpracoval Hynek Charvat

Tak jako každý rok připravujeme pro
všechny studenty AKADEMIE různé semi-
náře/workshopy jako je například: sebeobrana
pro ženy a dívky, použití teleskopického obu-
šku, střelecký seminář se zaměřením na no-
šení, držení a použití střelné zbraně se střelbou
mířenou i reflexní, přepadení ve vozidle, za-
hraniční výlety spojené se seminářem v Anglii,
mezinárodní BootCamp ve Slavkově a mnoho
dalších a to i se zahraničními mistry bojových
sportů a umění. Jeden takový seminář se pořá-
dal v říjnu s mistrem Raffi Livenem 10 Dan,
který se konal za podpory města Slavkova. Se-
minář byl zaměřen na sebeobranné techniky
Krav Maga, ale také karate. Velké pocty se do-

Akademie Bojových Umění
N Á B O R Y  D O  O D D Í L U  K R A V  M A G A  A M U AY  T H A I - K 1  O D  1 6  L E T  

stalo hlavnímu instruktorovy akademie bojo-
vých umění ve Slavkově Petru Hlaváčovi, když
obdržel 7Dan-mistrovský stupeň od zaklada-
tele Krav Maga Li- Raffaela Saar Livena. Ve-
škeré informace včetně přihlášek naleznete na
www.kravmagaseal.com. Zápis do oddílu
Muay Thai – K1 proběhne v lednu 2019
každé pondělí a středu od 18:00hod v akademii
bojových umění ve Slavkově a každé úterý
a čtvrtek od 19 hod. v Akademii Bojových
Umění ve Vyškově. Muay Thai – K1 – Kick-
box od 15let je pod vedením zkušeného in-
struktora Bohuslava Chudáčka. 

Budeme se těšit na nové zájemce.
Instruktoři Akademie Bojových Umění

Nábor do oddílu Krav Maga Seal/Auster-
litz – Sebeobrana: proběhne dne 10. 1. 2019
v 17.45 hod. Oddíl Krav Maga je určen pro
kluky i holky od 16-99let. Základní kurz je
v trvání dvou měsíců a po složení zkoušky lze
pokračovat do vyšší navazující skupiny. První
kurz je určen pro úplné začátečníky a před-
chozí zkušenosti nejsou opravdu nutné. Zása-
dou je, aby se každý naučil adekvátně reagovat
na verbální i neverbální útok, obranu proti jed-
nomu i více útočníkům, se zbraní i beze
zbraně. Nezáleží kolik vážíte, měříte či máte,
nebo nemáte zkušenosti. Vše, co budete potře-
bovat, Vás naučíme. Nejdůležitější je chtít
a začít! 

Benjamínci v Brna • Foto: archiv Junáka Mikuláš u Benjamínků • Foto: archiv Junáka

Účastníci ABU • Foto: archiv ABU P. Hlaváč s oceněním • Foto: archiv ABU
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Motoklub Austerlitz informuje

DIA okénkoZahrádkářské okénko
Rady do zahrady – leden

Pranostika: Když krtek ryje v lednu, končí
zima v květnu.

Teplé jarní počasí s hřejivým sluníčkem by
mělo přijít podle kalendáře a vystřídat nepří-
jemné pochmurné zimní období, které nemá
ani příroda ráda. Uvedená pranostika by
v tomto případě neměla platit , protože již
brzy na jaře je nutno vysazovat brambory.

Domácí brambory jsou doslova k nezapla-
cení. Pěstovat je lze bez problémů na každé
zahradě a rozhodně si budeme moci být jisti
jejich výbornou chutí. Brambory lze pěstovat
také bez přípravy půdy orání nebo rytím.
Pokud máme nadbytek trávy po sečení za-
hrady sekačkou můžeme ji využít k pěstování
brambor. Jak na to? 

V předstihu si vytvoříme asi 1 metr široký
a dle uvážení dlouhý záhon z posečené trávy.
V ulehlé, asi 50 cm vysoké vrstvě vytvoříme
dolíky ve třech řadách, které vysypeme hlí-
nou s kompostem. Do každého dolíku zasa-
díme až tři brambory a zasypeme tou samou
zeminou. Při každém sečení přidáváme další
vrstvy. Teplo vycházející z posečené tlející
trávy chrání brambory před nočním chladem,
popřípadě mrazíky. A výsledkem jsou za 90
dní kvalitní čisté brambory a trávu dále mů-
žeme použít na přípravu kompostu.

Odrůd,které pro výsadbu můžeme použít
existuje spousta. Dělíme je na velmi rané, po-
lorané, pozdní a průmyslové a podle kuchyň-
ského zpracování na varné typy A, B, C. 

My jsme připraveni zajistit pro vás od pěs-
titele z Vysočiny tyto odrůdy:

Anuschka – velmi raná odrůda, varný typ
AB, žlutá, vysoce jakostní salátová konzumní
odrůda. Má středně velké hlízy se žlutou
slupkou s pevnou konzistencí. Má výbornou
chuť. Anuschka je velmi odolná strupovitosti,
virovým chorobám, háďátku bramborovému,
středně odolná vůči plísni bramborové.

Impala – velmi raná, varný typ B, žlutá, pro
letní a podzimní konzum, pravidelný tvar hlíz
a dobrá stolní hodnota. Vařené hlízy jsou
kypré, středně až silně vlhké, méně mouč-
naté. Má nižší odolnost k virózám,střední od-

Už od října nás obchodní řetězce lákají
svými reklamami k nákupu různých zbyteč-
ností a hlavně k nákupu množství potravin. Že
budou mít dva dny zavřeno, proč bychom si
měli dělat zásoby na dva měsíce? Přesvědčují
nás, že volno koncem roku musí být jen
o dobrém jídle, množství sladkostí a pití. Ale
zkuste si s celou rodinou prožít vánoce jinak,
třeba pobytem v přírodě, na horách, nebo ces-
tujte za sluníčkem a určitě budou všichni spo-
kojeni. A těm, kteří dodržujete tradiční
vánoční zvyky připomínám, že to jsou přede-
vším svátky pohody, setkávání rodin a užívání
si poklidných zimních dní. Také nezaškodí
vrátit se k tradičním vánočním pokrmům,
jako jsou ryby, houby, luštěniny, tvaroh, sýr,
pohanka, jáhly, ovesné vločky, zelí. A také ja-
blka, sušené a čerstvé ovoce a ořechy. Cu-
kroví k vánocům patří, ale snižte množství
cukru, přidejte kvalitní sypké sladidlo, připra-
vujte menší kousky s ořechy, mandlemi, chia,
lněnými a slunečnicovými semínky s koko-
sem, skořicí a kakaem. Nabízím odlehčené li-
necké těsto: 310 g hladké mouky, 100 g Hery,
1 vejce, 5 lžiček sypkého sladidla, trochu
mléka a dia marmeládu s větším podílem
ovoce. Heru, mouku a vejce smícháte spolu
s umělým sladidlem, přidáte mléko a vypra-
cujete těsto, které necháte v chladu odpoči-
nout. Těsto vyválíte a vykrajujete různé tvary,
přendáte na plech s pečícím papírem a upe-
čete. Slepujete různými druhy ovocné marme-
lády. Cukroví ochutnejte až po jídle a pak si
můžete dát deci přírodního vína, nebo jedno
pivo. Diabetici by měli vynechat sladký alko-
hol jako vaječný koňak, griotku a také slivo-
vici. Rozhodně si musíte častěji změřit
glykémii a podle toho upravit další program
a jídlo. Stále platí, že každé jídlo navíc mu-
síme vyvážit pohybem. A k dobré kompen-
zaci diabetu patří pohoda, dobrá nálada
a odpočinek. 

Další množství jídla a bujaré veselí nás
čeká na Silvestra. Místo klobásek a tučných
jídel si můžeme připravit tradiční chlebíčky
s kvalitní šunkou a různými druhy sýrů, místo
majonézy do pomazánky přidat bílý jogurt
s bylinkami. Pozor na slané smažené bram-
bůrky, chipsy, křupky, kde jedno balení před-
stavuje tolik sacharidů, jako celý oběd, nebo
večeře. A neváhejte si při dobré zábavě s přá-
teli zatančit i to je druh pohybu. Všeho
s mírou, přece nechcete vítat nový rok se ža-
ludečními problémy, bolestí hlavy a návště-
vou u lékaře. Připomeňme si slova řeckého
filozofa Sokrata:“ Nežijeme, abychom jedli,
ale jíme, abychom žili.“ Proto zveme všechny
zájemce o zdravý životní styl už 14. ledna
2019 na pravidelné cvičení pod odborným ve-
dením Mgr. Libuše Vlachové. Cvičíme každé
pondělí od 16.30 hodin v tělocvičně ZŠ Tyr-
šova a za 10 hodin zaplatíte 200 Kč. 

Svaz diabetiků ČR ve Slavkově po dvaceti
letech končí, ještě uskutečníme zaplacené zá-
jezdy do D. Stredy. Končí i DIA OKÉNKO
ve Slavkovském zpravodaji. Proto mně do-
volte, abych poděkovala všem, kteří nás v naší
práci podporovali a účastnili se na našem pro-
gramu. Přeji Vám, abyste prožili Vánoce v po-
hodě a ve zdraví a do nového roku vykročili
s pevnou vůlí splnit si svá předsevzetí. 

Marie Miškolczyová 

olnost plísní bramborové, vyšší odolnost
k mechanickému poškození a obecné strupo-
vitosti.

Marabel – raná odrůda, varný typ BA, je
mimořádně atraktivní s velmi dobrou chutí.
Vařené hlízy jsou středně pevné, s jemnou
strukturou, středně velké, oválné s tmavě žlu-
tou hladkou slupkou. Je velmi odolná proti
napadení virovými chorobami

Princess – raná odrůda, varný typ AB, je
prémiová, salátová odrůda s dlouhým sklado-
váním. Hlíza má oválné pravidelné se žlutou
dužninou s vynikajícími chuťovými vlast-
nostmi. Odrůda má vysoký výnos a je odolná
chorobám.

Ditta – poloraná odrůda, varný typ AB, pů-
vodní název Lenka je salátová odrůda s vy-
sokým výnosem, vhodná k dlouhodobému
skladování. Hlízy jsou středně velké, dlouze
oválné, pevné konzistence se žlutou dužni-
nou. Patří k jedním z nejchutnějších brambor
pro svoji máslovou chuť. Středně odolná vi-
rovým chorobám a plísni bramborové.

Pokud se rozhodnete pro některou z uve-
dených odrůd, tak vložte svoji objednávku
s udáním odrůdy, požadovaným počtem kilo-
gramů, adresou a číslem telefonu nebo E mail
adresou pro zpětnou informaci o prodeji do
schránky v domě zahrádkářů ve Slavkově
u Brna na ulici Čs. armády č. 252 do 24.
února 2019. Můžete též využít naši E mailo-
vou adresu zahrakari.slavkovubrna@se-
znam.cz, dále sledujte naše web stránky
www.zahradkari.cz/zo/slavkovubrna, kde
jsou další informace o naší činnosti.

Předpokládaná cena 15 Kč za 1 kilogram
sadby.

Bohatou úrodu, radost ze zahrady a pří-
znivé počasí při pěstování brambor přeje

Vladimír Luža 

Zdravím přátele řídítek a jedné stopy. Be-
seda o letošní sezóně je za námi, kdo jste ne-
byli při tom, můžete litovat. Do pozdního
večera jsme procházeli videa, fotografie z mo-
tocyklových cest po Evropě, vyprávěli o všem,
co jsme na cestách viděli a zažili. Představili
jsme plány motoklubu pro nadcházející se-
zónu. Bude toho dost, těšte se! Celkem jsme
nachystali devatenáct akcí sportovního, cesto-
vatelského a společenského charakteru.
V plánu jsme nezapomněli ani na bezpečnost
silničního provozu. Rozešli jsme se vzájemně
obohaceni o zkušenosti a praktické informace
z cest doma i mimo EU.

Čeká nás tradiční jízda Slavkovem dopole-
dne na Štědrý den. Všechno máme organizačně
zajištěno. Na tradiční „Vánočce“ se sejdeme
v 11 hodin na Koláčkově náměstí. Posilníme
se vánočkou a horkým douškem, stiskem ruky
si popřejeme hezké svátky. Kolem poledne

projedeme v koloně Slavkovem. Malá vánoční
nadílka čeká na každého, kdo na setkání při-
jede na motorce. Zveme všechny příznivce
motorismu k účasti a k naší podpoře.

S letošním rokem se rozloučíme 30. 12.
2018 závodem na ploché dráze. Trať bude vy-
tyčena na horním hřišti stadionu. Registrace
závodníků začíná v 8 hodin. Souboje závod-
níků v rozjížďkách startují v hodinu před po-
lednem. Přijďte závodníkům fandit, zejména
domácím. Mezi rozjížďkami se stihnete zahřát
v baru U dvou kapříků. Srdečně vás zveme
k účasti na posledních akcích v tomto roce, při-
dejte se k nám! 

Za Motoklub Austerlitz vám přeji veselé Vá-
noce a šťastný nový rok. 

Podrobnosti najdete na stránkách: mkauster-
litz.cz, fechtl.cz, nebo slavkov.cz v kategorii
kalendárium.  

Za Motoklub Austerlitz Vlastik Jelínek

Vánoční svátky prožije v klidu a pohodě,
naslouchejte svým blízkým nejen o Vánocích,

ale také v celém následujícím roce.
Šťastné vykročení tou správnou nohou

do příštího roku přejí
zahrádkáři Slavkov u Brna 
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Vzpomínala, jak si doma vyšívala na šaty
motivy z českých krojů, a jak pak chodila
v Brně na srazy „bílých punčoch“ provokovat,
jinak též zviditelnit český živel.

Studium na učitelském ústavu ukončila
p. Lubomíra v roce 1938. V důsledku německé
okupace v roce1939, nastoupila na své první
učitelské místo až o nějaký rok později, a to na
základní školu do nedalekých Bučovic.

Vzpomínala, jak právě tam ji do třídy jako

mladé pomocné učitelce vrazilo gestapo na
hospitaci. Jak gestapáci chtěli vědět, jaké
úderné německé písně učitelka mládež učí.
Předpokládali „Horst Wessel – Die Fahne
hoch – Vlajky výš“. Namísto toho v parném
červnu pár dnů před letními prázdninami usly-
šeli perfektně sborově provedenou vánoční ko-
ledu „Stille Nacht, heilige Nacht – Tichá noc,
svatá noc“. Reakce: „Gut, abtreten!“ Bez jedi-
ného falešného tónu, prostě neměli co vy-
tknout.

V době protektorátu byl přídělový systém
včetně cukru. Vzpomínala, jak pro své kolegy
učitele organizovala v době kampaně exkurze
do cukrovaru. Nešlo ani tak o to, odnést si po-
znatky o procesu výroby cukru, jako o to, od-
nést si pro domácí potřebu část naturálií. A tak
se jednomu kolegovi při odchodu po průchodu
vrátnicí rozepnula jedna nohavice u tzv. pum-
pek a z ní se na zem vysypalo víc jak kilo kost-
kového cukru. Vrátný se záměrně díval na jinou
stranu, hned se našlo kolem hodně ochotných
rukou, které pomohly malér napravit. Samo-
zřejmě cukr skončil u nich a nikoliv u původ-
ního „majitele“.

Období konce války, rok 1945, prožívala
s rodiči ve Slavkově. I zde zažila při přechodu
fronty a střídání okupační a osvobozující ar-
mády dobu plnou emotivních zážitků. K nejve-
selejším patřil konec leteckého poplachu, kdy
při bombardování nádraží tlaková vlna vyrazila
komínová dvířka v suterénním krytu a všichni
přítomni byli v okamžiku k nepoznání, pokryti
vrstvou sazí. Dalším byl třeba i zoufalý údiv
důstojníka Wehrmachtu, když uviděl „ope-
rační“ mapu, kam si rodiče zaznamenávali po-
stup a pozice Rudé armády. Zmohl se na
jediné: „To není možné. Rus už tady?!“ Méně
veselý, avšak o to poučnější byl zážitek, kdy při
útoku americké(?) stíhačky, tzv. „kotláře“
p. Lubomíra podcenila odchod do krytu, zů-
stala v parku horní vily a jen bezmocně sledo-
vala, jak na pískové pěšině v její těsné blízkosti
vytryskují gejzíry písku po dopadu střel. I na
ty vysloveně nelidské a zdrcující, jako pohled

Lubomíra Kropáčková by v prosinci oslavila 100 let
na dva ruské vojáky, kteří v noci zaklepali u ro-
dičů, celí promočení. Prý je „german“ proná-
sleduje, střílí a oni museli utíkat a přeplavat
vodu, aby holý život zachránili. Tak jim rodiče
vyprali a dali sušit uniformy, a aby neseděli
nazí, dostali ženské punčocháče a zástěry. Ještě
než jim uniformy uschly, byl tu důstojník Rudé
armády s eskortou a oba tak jak byli postrojení
v ženském oblečení, odvedl. Výmluva, žádný
„german“, oba dezertovali a v noci vylupovali
sklepy s vínem. A protože byli z trestní roty,
tzn. kriminální živly, čekal je pravděpodobně
trest nejvyšší… Na to, jak jednoho rána v oparu
ranní mlhy přijela od Bučovic lokálka táhnoucí
jediný otevřený vagon-platoňák na němž stálo,
světě div se, černé koncertní křídlo. Měl to být
dar ruského důstojníka, za nějž hodlal získat
přízeň jedné místní dívčiny. Na námitky, že
takto s majetkem zacházet nelze, jen odvětil, to
nic, to je válečná kořist.

V roce 1945 se provdala za Josefa Kropáčka,
původem z Milešovic.

V letech 1955 až 1960 působila na Slovácku,
učila na základní škole ve Vlkoši a s rodinou
bydlela v Kelčanech. Na toto období též velmi
ráda vzpomínala, vážila si zejména osobitého
naturelu a ryzího charakteru zdejších lidí. Or-
ganizovala a účastnila se i nejednoho lidového,
dnes by se řeklo folklorního, vystoupení taneč-
ních a hudebních skupin. 

Zde se manželům v roce 1957 narodil i je-
diný potomek, syn Petr.

Vzpomínala, jak si nejprve pořídila moped
Stadion, aby se rychleji přemísťovala mezi byd-
lištěm a školou. Jak na mopedu začala vozit
malého synka na sedátku, ne do školky, ta tam
tehdy nebyla, ale na hlídání k cizí „tetě“. Jak si
syn při jedné cestě domů hrál s páčkami na ří-
dítkách a v nestřeném okamžiku vypnul de-
kompresi a jak se oba poroučeli do štěrku na
cestě. Naštěstí byly následkem jen odřené dlaně
a nosy. Jak si hrdě koupila z druhé ruky sku-
tečný motocykl JAWA-ČZ 175. Jak si pořídila
kožené kalhoty a bundu na míru. Jak stroj
svižně táhl do stražovského kopce, když jela za
rodiči do Slavkova. Taky nezapomněla na náv-
štěvu u kamarádky s vinohradem, kdy dostala
napít v horkém dni „jen takový mošt z hro-
znů“ – zkrátka vychlazený burčák. Dobře se
hasila žízeň, ale na cestě domů ji nestačila sil-
nice na šířku přes oba jízdní pruhy.

Po roce 1960 se vrátila do Slavkova, chtěla
být na blízku svým starým rodičům. Nejprve
působila na základní škole v Heršpicích a od
roku 1961 opět učila ve Slavkově.

V roce 1964 a 1965 umírají její rodiče
a p. Lubomíra zůstává sama se svým synem.

Ve Slavkově začala učit na základní škole
Komenského náměstí.

Vzpomínala na ráno 21. srpna 1968, když
vytahovala rolety v okně a sousedka jí tloukla
na sklo a se slzami v očích volala: „Paní uči-
telko, pusťte si rádio, obsazuji nás!“

Stejně tak vzpomínala na jednoho ze svých
kolegů, výborného učitele, který v roce 1969
prohlásil, že dokud bude vyvěšená sovětská
vlajka, nepůjde učit. A taky že nešel, už
nikdy…

Od roku 1970 přešla na základní školu Tyr-
šova. V roce 1969 se ujímá mimo své profese
učitelky i úkolu městské kronikářky. Ale ono
tak decentně formulované „ujmutí se funkce
kronikářky“ i „přechod“ ze ZDŠ Komenského

Lubomíra Kropáčková se narodila ve Slav-
kově u Brna 31. prosince 1918, jako druhé dítě
rodičům Růženě a Ferdinandu Maláčovým.
Rodiče byli velkými příznivci nově vzniklé Če-
skoslovenské republiky. Z vlasteneckého zá-
palu a z radosti nad koncem války (I. světové),
od nich obdržela do vínku i poněkud nezvyklé
křestní jméno Lubomíra.

Otec Ferdinand, profesí elektrotechnik, měl
na starosti veškeré elektrické zařízení v mí-
stním cukrovaru, včetně turbíny a tzv. „rychlo-
běžky“ pro výrobu elektřiny. Maminka Růžena,
původně za svobodna zdravotní sestra/pečova-
telka, zůstala po sňatku a narození dětí doma,
věnovala se výchově a péči o rodinu.

S ohledem na zaměstnání otce bydlela rodina
dlouhá léta v deputátním domku v areálu býva-
lého slavkovského cukrovaru. Vzpomínala, jak
v cukrovaru, fabrice soukromého majitele „AZ
Zuckerfabrik Austerlitz“ bylo deputátní nejen
bydlení, ale i uhlí, voda, elektřina. Jak měl otec
za elektrodílnou malý kumbálek s lavicí na na-
tažení. Jak ho tam jednou majitel cukrovaru ob-
jevil po obědě při odpočinku, a jak to bylo otci
velmi nepříjemné. Ale sám majitel ho konejšil
slovy: „Pane Maláč, jen klidně odpočívejte,
máte na starosti údržbu a když vy ležíte, vím,
že je všechno v pořádku“. Na dětství a dospí-
vání společně se starším bratrem a kamarád-
kami ze školy p. Lubomíra vzpomínala jako na
šťastné období se spoustou veselých zážitků.

Vzpomínala, když coby malá dívenka hrála
v davu v nějaké zpěvohře ve slavkovském di-
vadle a přišel za ní takový milý, příjemný a us-
měvavý pán a nesmírně voňavým kapesníčkem,
který obřadně vytáhl z náprsní kapsy saka, ji
utřel nos. Byl to herec pan Oldřich Nový.

Vzpomínala, jak ji spolužačka pozvala do
noblesní rodiny, kde se podávala v zahradním
altánu odpolední káva. Děti dostaly kakao,
které milovala a doma to rozhodně nebyl běžný
nápoj. Nesnášela však škraloupy z mléka.
A ouha, na šálku onoho výtečného nápoje se
rozprostírala nepřekonatelná překážka - škra-
loup. Půl hodiny bojovala sama ze sebou, pak
přišla posluhovačka a než stačila p. Lubomíra
cokoliv říct, vzala služebná šálek a se slovy: …
“no, když ho nebudeš“, vychrstla nápoj do sou-
sedních keřů.

Již na měšťanské škole se rozhodla pro ži-
votní dráhu učitelky. Za vyšším vzděláním do-
jížděla na učitelský ústav v Brně.

Vzpomínala, jak byla v roce 1936 na jazy-
kové praxi v německé rodině v Šatově
u Znojma. Jak si s jejích dcerou obě vyšly na
nedělní výlet nastrojené a v lodičkách. Jak po
pár kilometrech měly obě puchýře a jak se
k nim přidal přítel Němky, sudeťák. Jak Němka
naříkala bolestí a jak na ni přítel německy kři-
čel: „Mlč ty huso, ta Češka má krvavé puchýře
a neřekne ani slovo“.

Vzpomínala, jak v době mobilizace v září
1938, kdy vlaky na Brno nejezdily podle jízd-
ního řádu, ale přednost měly vojenské trans-
porty svážející odvedence, nejednou dobíhala
a naskakovala za hlasité podpory osazenstva
vagonů, mnohdy jen zpomalený spoj do školy.
A aplaus ze strany pánského publika v oknech
by byl jednou jistě ještě o to větší, kdyby vě-
děli, co věděla jen ona sama: že právě část dám-
ského oblečení odmítla poslušnost a spodní
kalhotky drží na místě jen proto, že je zoufale
svírá levou rukou přes kapsu šatů…

Lubomíra Kropáčková
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Nebylo snad jediného místa v naší repub-
lice, kde by v souvislosti s letošními oslavami
100. výročí vzniku Československa nezazněla
i oblíbená Masarykova píseň Teče voda,
teče… A zazněla v podání naší ZUŠ v neděli
28. října 2018 v podvečer i na oslavách ve
Slavkově.

Teče voda, teče, cez Velecký
majír.

Něchal si ma, něchal, staro-
dávný frajír…

se zpívá v 1. sloce.
Co je a kde je „Velecký

majír“?
Zadáte-li dotaz „velecký

majír“ či „velecký majer“ do
mapového vyhledávače Go-
ogle, odpoví vám: Nelze v ma-
pách nalézt. A přece existoval.

Na jižním Slovensku mezi
Nitrou a Levicemi leží město
Vráble (nyní má kolem 8700 obyvatel).
V tomto městě, v osadě na kopci Kíreš, pod
nímž tekl potok, koupil po 1. světové válce
půdu Vladimír Velecký (21. 8. 1890 až 8. 11.
1951), který pocházel ze zemědělské rodiny
z Hrušek u Slavkova. Na Moravě vystudoval
zemědělskou školu. Po přesídlení na Sloven-
sko mu v počátcích zemědělské činnosti na
jeho Veleckém majeru (hospodářství)  pomáhal

jeho otec, který ho mj. zásoboval i moderní ze-
mědělskou technikou z Čech. Vladimírovi se
tam zalíbilo, statek se rozrůstal, takže se tam
i oženil. Už v roce 1918 byl dokonce zvolen
starostou města Vráble. A právě v tomto ob-
dobí údajně vzniká píseň Teče voda, teče…

V. Velecký se přátelil s teh-
dejším prezidentem T. G.
Masarykem, který ho navště-
voval na Kíreši, případně se
setkávali v 20 km vzdálených
Topoľčiankách, kam zajížděl
Masaryk na zámek. Často
chodívali i na hony. Když
Masaryk přijížděl vlakem do
Šuran, na vlakové stanici ho
muzikanti vítali právě i touto
písní.

Životní osudy Vladimíra
byly dramatické a tragické.
V části publikace „Vpád ma-

ďarských bolševiků na Slovensko v r. 1919“,
vydané v r. 1936, podrobně popsal dění v tom
roce v městě Vráble. V roce 1938, kdy byly
Vráble připojeny k Maďarsku, se rodina pře-
stěhovala do Nitry. V době 2. světové války
v roce 1939 se Vladimír se svojí dcerou zapo-
jili do odboje – organizovali převádění občanů
přes hranice ze Slovenska. V r. 1941 byli
s manželkou zatčeni, uvězněni a odsouzeni

Masarykova oblíbená Teče voda, teče…
se kořeny dotýká Slavkovska(?)

k trestu smrti. V srpnu 1944 partyzáni osvobo-
dili věznici v Ružomberku, Vladimír se přidal
k partyzánskému oddílu Jánošík a odešel ho
hor, kde se ukrývala i jeho rodina.

Po skončení 2. světové války se vrátili do
města Vráble a v r. 1947 se přestěhovali do
Bratislavy. Po znárodnění v r. 1948 chtěl s ro-
dinou emigrovat do Argentiny, ale jeho jediná
dcera to odmítla. V 50. letech byl V. Velecký
obviněn ze špionáže pro Francii a ve vykon-
struovaném procesu odsouzen pro velezradu
k smrti. Dne 8. listopadu 1951 ho po dlouhém
mučení oběsili v Justičním paláci v Bratislavě.
Jeho manželku odsoudili na osm let. Tři týdny
po propuštění z vězení v r. 1955 na následky
mučení zemřela.

Vladimír Velecký byl v r. 1969 částečně
a v r. 1989 plně rehabilitován.

Kdo pozná slovenský folklor, mi dá asi za
pravdu, že lidová píseň Teče voda, teče… svou
melodičností nezapře moravské rysy. I když
už nikdo nezjistí skutečného autora nápěvu
a textu… A tak se vědátoři stále mohou předhá-
nět v názorech, zda jde o slovenskou, morav-
skou či dokonce českou píseň. Píseň, kterou
mají v repertoáru i mnozí zpěváci a sbory na
celém světě. U lidové písně si člověk není nikdy
o okolnostech vzniku jistý. Proto ten otazníček
v nadpisu… Ladislav Jedlička

(s využitím dostupných informací) 

na ZDŠ Tyršova byl vlastně trest. Předcházející
kronikář města p. učitel Jakeš psal kroniku, jak
by se dnes řeklo „on line“, takže v zápisu roku
1968 měl pasáže o obsazení ČSSR okupanty.
Dnes už je zase možno říct, že dění ze srpna
1968 popisoval pravdivě. To se ovšem nové
garnituře vládců, kteří své svědomí prodali za
„třicet stříbrných“ a vyměnili za jisté posty, už
počátkem roku 1969 nehodilo. Stejně tak jako
recitace básně o zradě od bývalých přátel, se
kterou p. Lubomíra veřejně vystoupila počát-
kem září na shromáždění žáků a učitelů při pří-
ležitosti zahájení nového školního roku
1968/1969 na ZDŠ Komenského. 

Funkci kronikářky tedy převzala „dobro-
volně“, ve hře byla pohrůžka stupňování trestu,
např. přeložení na jinou školu na hranice
okresu, nebo ukončení profesní dráhy učitelky
definitivně… A rozhodla se, že i práci „za
trest“, bude odvádět jak nejlépe umí. Samo-
zřejmě tehdejší mocipáni si pojistili nezávad-
nost zápisu. Nejprve kronikář zpracoval
koncept zápisu a až po odsouhlasení vedením
města se počátkem následujícího roku pořizo-
val do knihy čistopis dění roku uplynulého.

P. Lubomíra si od počátku práce kronikářky
zpracovala metodiku a formu zápisu, členění
na kapitoly. První byla kapitola: Město a jeho
správa. S prací začínala vždy na matrice města,
přehledem o nově narozených a zemřelých. Ná-
sledovaly další kapitoly – Průmysl, Kultura,
Organizace, Sport atd. Někdy bylo od jednotli-
vých subjektů velmi obtížné získat ucelený pře-
hled o činnosti za rok, byť i jen jako suchou
statistiku. Naopak byly i organizace, které po-
skytly zajímavé a poutavé informace, díky
nimž se zápis stal čtivým, přitažlivým a hod-
notným i pro budoucí generace. Tak následoval
rok po roce, stovky večerů, sobot i nedělí, až

těch roků zapsala p. Lubomíra do městských
kronik celkem 30. Tato práce jí zabírá veškerý
volný čas, je pro ni ale současně i zábavou, spo-
lečenskou seberealizací a udržováním aktivních
společenských kontaktů.

Zápisy v kronice jsou vždy vysoce hodno-
ceny, při účasti v celostátní soutěži kronikářů
obsazuje s městskou kronikou jedno z prvních
míst, městská kronika je vystavena i v Národ-
ním muzeu v Praze. 

Již hluboce před rokem 1989 uvádí do kro-
niky jako samostatné kapitoly životopisy o osu-
dech slavkovských občanů, kteří byli v letech
1939 až 1945 členy odbojových organizací, po-
díleli se na protifašistickém odboji, nebo byli
s ohledem na původ rasově perzekuováni. Pro-
tože řada z nich za svůj vztah a oddanost 1. re-
publice zaplatila daň nejvyšší, skončili na
popravištích nebo v koncentračních táborech,
jednalo se z jejího pohledu o připomenutí, spla-
cení dluhu i nepatrný pomník-memento na
cestě budoucím generacím…

Po roce 1990 se dále zapojuje do pátrání po
osudech slavkovských Židů, z nichž mnohé
před rokem 1939 znala, jednalo se mnohdy
o její spolužačky a kamarádky. V neznalosti
tragického konce osudů mnoha z nich cítila
velký dluh minulým i současným generacím.
Navazuje kontakty s rodinami ve Velké Britá-
nii, Kanadě i Izraeli. Díky novým možnostem
komunikace je aktivní při korespondenci přes
internet se zahraničím. Bez ohledu na věk mezi
lety 1995 a 2000 uskuteční na pozvání několik
cest do Velké Británie za spřátelenými rodi-
nami do Notinghamu a Liverpoolu. Společně
s ostatními Slavkovany zapálenými pro novo-
dobou historii Slavkova i regionu stojí u ob-
novy židovského hřbitova, synagogy i založení
židovského muzea.

Vzpomínala na společný život Čechů a Slo-
váků v jednotném státě a byla smutná z rozdě-
lení republiky.

Spokojenost jí přináší i harmonie v rodině
syna a všestranná péče a pomoc ze strany sna-
chy a celé její široké rodiny. Pravidlem se stá-
vají časté návštěvy v Brně, kde rodina syna
žije. Radost jí působí i vnučky Petra a Bára,
které s ní tráví v domku ve Slavkově nejedny
prázdniny.

Jednou z jejích posledních společenských
aktivit je spoluautorství na knize „Slavkov
u Brna – Austerlitz, město nejenom se slavnou
historií“. Velmi si cení účasti při práci v kolek-
tivu renomovaných autorů a zejména osobní
účasti na křtu knihy v roce 2007 ve slavkov-
ském zámku.

Stále vzpomínala na stovky až tisíce žáků, se
kterými po celý život procházela na mnoha
místech školními učebnami. Na ty dobré i na
ty horší. A to vám potvrdí každý kantor, otisk
v paměti těch méně poslušných zůstává v pa-
měti déle.

V dalších letech jí ztížený pohyb již neumož-
ňuje se tak aktivně zapojovat. Nadále se těší
velké přízni a lásce rodiny. Při životních výro-
čích není opomíjena ani ze strany vedení města.

V roce 2013 odchází do domova pro seniory
v Brně-Bystrci, je již trvale upoutána na lůžko
a pohybuje se jen s cizí pomocí. V domově má
zajištěnu veškerou potřebnou péči.

I zde ji syn s rodinou navštěvuje pravidelně
a často, stále zůstává občankou města Slavkova
u Brna, a pokud jí to zdraví dovolí, zajímá se
o aktuální dění a vývoj ve městě.

P. Lubomíra zemřela v březnu 2016, ve věku
97 let. pek

PS. Historii dělají mocnosti, ale život dělají
obyčejní lidé.

V. Velecký • Foto archiv J. Hudce
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KALENDÁŘ AKCÍ – LEDEN 2019
Datum                              hod.     akce/místo konání pořadatel

3. 1.              12.00    Příjezd Tří králů, před radnicí Charita
6. 1.              16.30    Tříkrálový koncert – Česká mše vánoční J. J. Ryby, farní kostel
7. 1.              18.00    Od Liverpoolu k Atlantiku – přednáška Pavla Šujana, ř.-k. fara                                   ř.-k. farnost

10. 1.              18.00    Trabantem napříč kontinenty – přednáška, SC Bonaparte                                                           
11. 1.              17.00    Novoroční exhibice Glitter Stars, sportovní hala ZŠ Komenského                       ZŠ Komenského
12. 1.                           Tříkrálová sbírka, město ř.-k. farnost Slavkov
12. 1.              19.30    Městský ples, hraje Kanci paní nadlesní, Šternovjan, SC Bonaparte                                            MÚ
19. 1.                           Ples ZŠ Tyršova                                                                                                                                 
26. 1.                           Rybářský věneček                                                                                                                            
29. 1.              17.00    Hudební večer žáků, sál ZUŠ                                                                                      ZUŠ F. France

Teplé dny definitivně skončily a je čas zhod-
notit podzimní část fotbalového klubu SK Slav-
kovu Brna. Ve Slavkově jsou obsazeny všechny
soutěže, všech věkových kategorií včetně
„špuntů“ z předpřípravky, kteří se zúčastnili
náboru do fotbalu letos 18. září.

Kluků, ale i děvčat se přihlásilo spousty, což je
pro lidi, kteří se pohybují kolem fotbalu ve Slav-
kově příjemná starost, neboť tento sport na rozdíl
od jiných měst a obcí ve Slavkově určitě ne-
vymře. Nábor elévů začal před třemi lety ve spo-
lupráci s DDM Slavkov a od té doby je mládeže
dost a dost. Náborům a tréninku se obětavě vě-
nuje předseda SK Slavkov pan Přemysl Jeřábek. 

Kategorie mladší přípravka je plná malých
bojovníků a bojovnic, kteří se seznamují
s míčem a „velkým“ hřištěm. Přál bych vám
všem se alespoň jednou zajít podívat na zápas
těchto dětí, protože je to krásná podívaná (nejen
pro rodiče) a povzbuzování jim dodává opravdu
hodně sil. Těmto prckům se věnuje pan Tomáš
Vymazal a pan Matěj Jeřábek.

Další kategorií je starší přípravka, která je
přesycená mladými fotbalisty, takže je rozdě-
lená na dvě kategorie. 

Starší přípravka „A“ je plná kluků, kteří na
jaře ještě hráli za mladší a od prázdnin se sta-
tečně perou o přední příčky tabulky. Kluci jsou

bojovníci, poctivě docházejí na tréninky a navíc
jsou dobrý kolektiv. Někteří kluci pomáhají
i v starší přípravce „B“ a obráceně, neboť čím
víc zápasů kluci absolvují, tím lépe. Tyto kluky
trénuje a vede pan Michal Barák.

Starší přípravka „B“ je poskládaná z kluků
a jedné holky, kteří už v této kategorii válí dru-
hým rokem. Tady úspěšně spolupracujeme s TJ
Vážany a děti jsou poskládané z obou těchto
klubů i z fotbalistů z blízkého okolí. Tréninky
a domácí zápasy jsou ve Vážanech na Litavou. 

Největší starost pro fotbal v mládežnických
kategoriích je dostatek kvalitních trenérů, proto
jsme velice rádi za spolupráci s vážanským od-
dílem, který nám pomáhá vychovávat dobré
fotbalisty a i proto se tato kategorie sluní na
přední příčce tabulky.

Z hráčů ročníků 2008 byli vybráni za SK
Slavkov čtyři kluci reprezentovat okres Vyš kov
na prosincovém turnaji v Brně, což je pro náš
fotbal velký úspěch a zároveň čest. Trenéři
těchto dětí jsou pánové Ondra Koutný a Petr
Kučera.

Pak už je kategorie mladších žáků, kterou
pokrývají většinou kluci ze starší přípravky,
neboť lonští fotbalisté přestoupili do kategorie
žáků starších. Zde už je konkurence silná,
herně a věkově na vyšší úrovni, nicméně zde se
získávají cenné zkušenosti a hra na daleko vět-
ším hřišti. I přes velkou konkurenci se kluci na
každý zápas velice těší a až budou věkově na
stejné úrovni jako soupeři, tak budou jistě pro
každého postrachem. Trenéři mladších žáků
jsou pánové Luděk Tůma a Vladimír Červinka. 

V kategorii starších žáků se začíná hrát na
celém hřišti a je potřeba mít dostatek kluků,
kteří občas na podzim z důvodů nemocí a zra-
nění chyběli. Proto bylo občas nutno si vzá-
jemně vypomoci s nižšími ročníky. V tomto
věku je nutné kluky u fotbalu udržet, neboť za-
čínají mít spoustu jiných zájmů a to se myslím
daří. Bojovnost a snaha vyhrávat se klukům
nedá upřít. Kluci přezimují na sedmém místě
a na jaře budou chtít jistě poposkočit výš. Tré-
ninky a zápasy vede pan Jaroslav Opletal.

Slavkovský fotbal v roce 2018
Další „výstavní síní“ slavkovského fotbalu

je dorost, který je na prvním místě ve své ka-
tegorii a je pro každého soupeře doslova po-
strachem. Část kluků má již zkušenosti
i z fotbalu mužů, kde měli tu čest zapojit se do
hry. Dorostenci se pro letošní sezónu spojili
s družstvem Křižanovic a tato spolupráce je jak
vidno velice úspěšná. Jen tak dál. Trenér muž-
stva je pan Miroslav Přibyl.

Mužstvo mužů po loňské sezoně sestoupilo
z krajských soutěží do okresního kola. Byly
zde obavy, kolik kluků bude chtít tuto soutěž
hrát a zkusit se zpět navrátit do kraje, a kolik
radši přestoupí jinam. Naštěstí se obavy nena-
plnily a naprostá většina kluků jsou srdcaři a za
Slavkov válí dál. Po pomalém rozjezdu se
borci vyšvihli až na třetí místo tabulky a na
první místo jim chybí jen dva body. Funguje
zde pohoda v kabině a dobrá spolupráce mlad-
ších se staršími. 

Pojďme jim všichni fandit a dojděte se po-
dívat na jejich, třeba jen, domácí zápasy, neboť
plná tribuna je motor, co je žene kupředu. Hra-
jícím trenérem „A“ mužstva mužů je pan Zde-
něk Hráček a jeho asistentem na střídačce je
pan Milan Goldman.

A protože chceme být lepší a lepší, tak tré-
nujeme i přes zimu po všech tělocvičnách ve
Slavkově a okolí. Přihlašujeme se na různé ha-
lové turnaje a některé budeme i sami organi-
zovat. Vy co máte doma mladé kluky a holky,
kteří jsou plní energie, tak neváhejte a přiveďte
je na stadion nebo do DDM a mohou se stát
fotbalistou nebo fotbalistkou.

Ještě bychom chtěli moc poděkovat všem
rodičům, kteří pomáhají na trénincích a zápa-
sech, protože bez nich by to opravdu nešlo
a uvítáme každého, kdo by se chtěl jakkoliv
podílet na výchově mladých slavkovských fot-
balistů.

Děkujeme Vám všem za podporu a přejeme
Vám krásné vánoční dny a v novém roce 2019
vše nejlepší. 

Za SK Slavkov u Brna Václav Šinkyřík,
člen výkonného výboru

Mladší žáci • Foto: archiv SK Slavkov Starší přípravka B • Foto: archiv SK Slavkov



Potom jsme navštívili Recyklační Ekologické
Centrum (REC) v Uherském Hradišti, kde je umís-
těno Kovo zoo. V dílně nazývané „Porodnice“ se
rodí zvířecí exponáty v životní velikosti z kovového
odpadu. V současné době obývá Kovo zoo kolem
250 „zvířat“ a další přibývají. Cílem je toto číslo po-
stupně zdvojnásobit. Po obědě v nedaleké restauraci
jsme opustili Uh. Hradiště a vydali se ještě dál na
východ, do ekologické vesnice Hostětín, kterou
v roce 2010 navštívil také Princ Charles, britský ná-
sledník trůnu.

Hostětín leží na úpatí Bílých Karpat. V obci se po-
dařilo realizovat několik ekologických projektů na
ochranu přírody, a to kořenovou čističku odpadních
vod, obecní výtopnu na spalování dřevního odpadu,
fotovoltaické elektrárny a úsporné veřejné osvětlení.
V obci stojí pasivní dům Centra Veronica, ve kterém
se v zimě téměř nemusí topit, teplou vodu bere ze
slunce a používá vodu z nebe.

My jsme se zaměřili na bio moštárnu, pro kterou
se vykupuje ovoce z velkého okolí a které se zpra-

Zájezd za historií, kovovými zvířaty a jablíčkovým moštem
covává na mošty. Měli jsme možnost vidět, jak na
konci moderní nerezové linky vycházejí bio mošty
(100% jablečná šťáva), které jsou pasterizovány
v průtokovém pasteru jen při teplotě 80 °C. Takto
zpracovaný jablečný mošt je základem dalších pro-
duktů - je kombinován s příměsemi z jiného ovoce.
Proto jsme ochutnali a měli možnost si zakoupit ja-
blečný mošt s červenou řepou, mátou, zázvorem, ra-
kytníkem. Vyšším stupněm produkce je Hostětínský
bio sirup bezový, mátový, rooibos, konopný…

Za moštárnou na okraji sadu starých odrůd ovoce
je historická, více jak 200 roků stará sušárna ovoce.
V roce 1997 byla rekonstruována a opět nabízí zá-
jemcům sušení jablek, hrušek a trnek „postaru“.
Ovoce je uloženo na proutěných lískách a teplý
vzduch ze zděné pece, ve které se topí dřevem, pro-
chází mezi lískami.

V sadě starých odrůd rostou stromy, které vysa-
zovali kdysi naši dědové. Můžeme zde vidět dnes již
málo se vyskytující odrůdy: jabloně – Parkerovo,
Kožená reneta, Kanadská reneta, Jadernička morav-
ská a jiné, hrušky – Krvavka, Praskula…, švestky
a jiné starší ovocné druhy.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve Dvoře pod
Starými horami v Boršicích. Posezení ve vinném
sklepě při živé hudbě a zpěvu s chutnou večeří a kva-
litním vínem bylo velmi příjemnou tečkou za proži-
tou sobotou.

Díky za krásný a poučný zájezd a na shledanou na
některé z dalších našich akcí.

Za ZO ČZS Slavkov u Brna Vladimír Luža
(Podrobněji o zájezdu vč. fotogalerie – viz stejnojmenný

 článek na webu veslavkove.cz)

Byla slunečná sobota 13. října, když se slavkovští
zahrádkáři a jejich příznivci vydali na zájezd s tra-
sou: hrad Buchlov, Kovo zoo Uh. Hradiště a ekolo-
gická vesnice Hostětín.

První zastávka byla na hradě Buchlov, jehož po-
čátky jsou z 1. pol. 13. století. Byl založen českým
králem jako strategicky obranná pevnost a správní
středisko se soudní pravomocí a tzv. loveckým prá-
vem. Až do 16. století byl hrad majetkem krále,
avšak byl často dáván do zástavy šlechtickým
rodům. Na konci 15. století jej spravovali páni
z Cimburka. Od roku 1511 přechází hrad postupně
do vlastnictví dalších panovníků. Posledními držiteli
Buchlova se stali v roce 1800 hrabata Berchtoldové
z Uherčic. Zásluhou dvou nevlastních bratrů, osví-
cenců, dr. Leopolda I. a dr. Bedřicha Berchtolda
vzniklo v prostorách hradu rodinné muzeum, které
bylo již v pol. 19. století zpřístupněno veřejnosti.
Prohlídka končila na terase u známého kamenného
stolu, u kterého podle pověsti sedával odsouzený
před popravou. 

jednoty Musica sacra v Brně (2016, 2018). Soubor
je neformální skupinou osob bez právní subjektivity.

Koncert
V 17 hodin koncert uvedla místostarostka města

Marie Jedličková, která poté předala řečnickou šta-
fetu moderátorce Věře Dostálové z Heršpic. Na kon-
certu zazněly tři skladby a cappella (bez doprovodu
hudebních nástrojů): Svatý Václave Otto Alberta Ti-
chého, Christe eleison z Petite Messe solennelle Gi-
oachina Antonia Rossiniho a Heilig ist der Herr
z Deutsche Messe Franze Schuberta – svatováclav-
ský chorál vyzněl jako hymnický hlahol, Rossiniho
dvojitý kánon odkazoval na kompoziční styl rene-
sančních Mistrů a Schubertovo Heilig bylo nejniter-
nější skladbou koncertu. K perlám hudební písňové
tvorby bezesporu náleží Moravské dvojzpěvy Anto-
nína Dvořáka, jež kromě hudební invence skladatele
obsahují rovněž charakteristické znaky moravského
folklóru. Z tohoto opusu zapěly absolventky Janáč-
kovy konzervatoře Daniela Blahová a Kristýna Vla-
díková písně Zajatá a Holub na javoře. Program
bezesporu zpestřily instrumentální skladby Andante
a Affetuoso z Triových sonát Johanna Joachima
Quantze předestřené Klárou Klinkovskou (příčná
flétna), Alexandrou Bláhovou (hoboj, zobcová
flétna) – studentkou Konzervatoře Brno a Olgou
Frydrychovou (klavír). Vokálně-instrumentální
tvorbu reprezentovalo slavnostní Alles, was ihr tut

Slavnostní koncert k 5. výročí založení Collegium musicale bonum
V neděli 11. listopadu 2018 v Historickém sále

Zámku Slavkov-Austerlitz se uskutečnil slavnostní
koncert vokálně-instrumentálního souboru Colle-
gium musicale bonum. Tato produkce byla pomysl-
nou tečkou za pěti lety činnosti slavkovského
ansámblu, proto uvedení jeho stručného hudebního
portrétu se víceméně nabízí.  

Profil souboru
Historie uskupení sahá do července 2013, kdy se

ze sólově vystupujících hudebníků vyprofiloval
výběr talentovaných zpěvaček a vznikl ženský ko-
morní sbor Collegium musicale bonum. Sbor v prů-
běhu prvního roku hledal svou dnešní podobu; nejen
hlasovým obsazením, ale také výběrem repertoáru.
Od června 2014 našel zázemí na faře ve Slavkově
u Brna, kde celoročně nacvičuje. Soubor dnes tvoří
smíšený pěvecký sbor a instrumentalisté ze Slavkova
u Brna a okolí; k blízkým spolupracovníkům patří
brněnští profesionální umělci. Za dobu své existence
ansámbl uvedl na koncertech přes osmdesát skladeb;
k nejzávažnějším patří Litaniæ lauretanæ a Vesperæ
minus solemnes B. M. Černohorského, Missa brevis
in F Zd. Fibicha, Missa brevis in B (KV 275) a Missa
in C „Spatzenmesse“ (KV 220) W. A. Mozarta, Ža-
rošická mše pastýřská Zd. Zouhara, části Stabat
mater G. B. Pergolesiho aj. Důležité místo zaujímají
rovněž premiéry soudobých autorů, např. miniora-
toria Divotvůrkyni Moravy Zdeňka Pololáníka. Pro
sbor napsali skladby František Gregor Emmert, Voj-
těch Javora a Pavol Krška (SR). V průběhu roku sou-
bor uskuteční 15–20 hudebních produkcí – věnuje
se koncertní činnosti, účinkuje též při slavení liturgie
a účastní se přehlídek sborů. K významnějším pro-
jektům patřily koncerty uvedené na konferenci Mu-
zejní a vlastivědné společnosti Brno v Žarošicích
(2013), Svatocecilském setkání v brněnské katedrále
(2014), 20. Slavkovské iniciativě smíření (2015),
u příležitosti 600. výročí znaku Slavkova u Brna
(2016), 500 let reformace (2017), dále Svatováclav-
ský koncert ve Vyškově (2016) či koncerty k poctě
významných hudebních osobností (Jiřího Sehnala,
Zdeňka Hatiny, Petra Kolaře) na Valných hromadách

mit Worten oder mit Werken Dietricha Buxtehu-
deho, polyfonní Cum Sancto Spiritu Antonia Vival-
diho, majestátní Litaniæ lauretanæ Bohuslava
Matěje Černohorského představující vrcholné ba-
roko a nanejvýš výsostná Missa in C „Spatzen-
messe“ (KV 220) Wolfganga Amadea Mozarta, jež
je nejnáročnějším opusem Collegium musicale
bonum. Koncert uzavřela státní hymna v orchestrální
úpravě Otakara Jeremiáše, jež připomněla výročí
100 let republiky.  

Zmíněný repertoir zazněl v interpretaci Jarmily
Andrlové ml., Jarmily Andrlové, Daniely Blahové,
Jany Dolečkové, Martiny Tesáčkové, Kristýny Vla-
díkové (sólo), Kateřiny Dvořákové (sólo), Lenky Ja-
noškové (sólo), Dagmar Knotkové, Roman Friese,
Jana Matyáše, Ondřeje Múčky (sólo), Václava
Noska, Jiřího Andrly, Jiřího Holomka, Tomáše Ran-
dýska, Martina Šujana (sólo), Kláry Klinkovské
(flétna), Alexandry Bláhové (hoboj, zobcová flétna),
Vlastimila Bialase (trubka), Petra Arnošta (trubka),
Ladislava Jedličky (housle), Jitky Kneslové (housle),
Ladislava Maňáska (kontrabas), Olgy Frydrychové
(klavír) a Davida Paši (tympány); řídil Karol Fry-
drych.

Na závěr bych rád poděkoval nejen výše uvede-
ným protagonistům za výbornou dosavadní spolu-
práci, ale i všem Vám, kteří nám fandíte a přišli jste
nás podpořit. Karol Frydrych

Výklad v Kovozoo • Foto: archiv zahrádkářů Moštárna v Hostětíně • Foto: archiv zahrádkářů

Collegium musicale bonum v listopadu 2018 • Foto: J. Kábrtová
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